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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?\
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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Inleiding
In deze studie komen vier onderwerpen aan bod. Ten eerste een algemene economische
schets van Maashorst met een uitwerking van het presteren van het bedrijfsleven.
Vervolgens gaan we in op drie thema’s die van groot economisch belang zijn voor NoordLimburg en Maashorst: het food & agri cluster, toerisme & recreatie en de arbeidsmarkt. De
doelstelling van dit onderzoek is over op die drie thema’s een aantal aanbevelingen te doen
die de regio in economisch opzicht versterken.
Het economisch presteren meten we op basis van onze economische thermometer. In
hoofdstuk 1 leggen we uit hoe dit model werkt en hoe het bedrijfsleven in de NoordLimburg, Maashorst en omliggende regio’s scoort op economisch presteren. In hoofdstuk 2
gaan we in op de rol die het food & agri cluster speelt in de economie van Noord-Limburg.
Op het niveau van Maashorst zoomen we vooral in op de primaire productie, aangezien dat
deel van het cluster in Maashorst sterk is vertegenwoordigd. Hoofdstuk 3 analyseert de
toeristische en recreatieve sector. Ook hier is Noord-Limburg het referentiekader, maar
kijken we vooral welke rol Maashorst daarin speelt. Waar liggen de sterke kenmerken van
de sector en wat zijn de omissies? Door hier antwoord op te geven, zijn we in staat om de
sector te versterken. Het laatste hoofdstuk behandelt de arbeidsmarkt. Demografische
ontwikkelingen als de vergrijzing en het vertrek van jongeren zijn van grote invloed op de
arbeidsmarkt en kunnen bepalend zijn voor de vestigingsplaatskeuze van bedrijven. Zonder
arbeidspotentieel komen de bedrijven niet en zonder bedrijven komen de werknemers niet.
Dit hoofdstuk gaat in op mogelijkheden om deze negatieve spiraal te doorbreken.
In deze studie staat Maashorst centraal, bestaande uit de gemeenten Horst aan de Maas en
Sevenum. Op 1 januari 2010 zullen deze twee gemeenten, samen met een deel van
gemeente Meerlo-Wanssum fuseren. Vanwege de beschikbaarheid van gegevens is het
echter niet mogelijk om dit deel van Meerlo-Wanssum mee te nemen in het onderzoek.
Aangezien in economisch opzicht het grootste deel van deel van de 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.
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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.
Rapportcijfers voor bedrijfsprestatie
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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 NoordLimburg neemt ze 9 procent van de totale werkgelegenheid voor haar rekening, in
Maashorst zelf 17 procent (landelijk slechts 3 procent). Binnen de landbouw zijn het vooral
de tuinbouw en de intensieve veehouderij die in Noord-Limburg in het oog springen. De
veehouderij is ook voor Maashorst van belang, maar de tuinbouw is de troef van de regio.
De tuinbouw neemt maar liefst driekwart van de totale economische waarde van de
landbouw voor haar rekening. De toegevoegde waarde van de tuinbouw in Maashorst
6

bedraagt ongeveer € 130 miljoen (in Noord-Limburg € 370 miljoen) en is daarmee in
economisch opzicht veel groter dan de intensieve veehouderij (€ 25 miljoen, in NoordLimburg € 110 miljoen). Binnen de tuinbouw zijn de voedingsmiddelen onder glas (€ 35
miljoen) en de sierteelt in de open grond (€ 50 miljoen) van het grootste belang. Binnen de
intensieve veehouderij spelen de varkenshouderijen de grootste rol (€ 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 € 710, €
520 en € 540 miljoen. Dat de waarde van de intensieve veehouderijketen zo groot is in
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.

−

Sterkten
Economisch krachtig bedrijfsleven

−
−
−
−
−
−

Zeer sterke en grote tuinbouw
Nabijheid Duits achterland
Complete keten aanwezig in regio
Sterke logistieke sector
Innovatief karakter
Ruimte op Klavertje 4

−
−
−
−
−
−
−
−

Kansen
Veranderende consumenteneisen
Demografische ontwikkelingen
Floriade 2012
Benutten van Greenport Venlo als merk
Investeringen in regionale bereikbaarheid
Mogelijkheden van buitenlandse
arbeidskrachten
Invulling van Klavertje 4
Betrokkenheid bij Klavertje 4

Zwakten
Lage economische groei
Weinig kennisinstellingen aanwezig
Perifere ligging t.o.v. Nederlandse markt

−
−
−

−
−
−
−
−
−

Bedreigingen
Concurrentie van ‘goedkopere’ landen
Demografische ontwikkelingen
Strenge(re) milieuwetgeving
Versnipperde organisatie en initiatieven
Verslechterende nationale bereikbaarheid
Krappe arbeidsmarkt

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,
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toenemende internationale concurrentie, vrij(er) verkeer van arbeidskrachten, de komst van
de Floriade 2012 en ontwikkelingen op Klavertje 4. Daarnaast zal de toekomstige politiekeconomische 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 jarenlang 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 groeit 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
moet 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.
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 het 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 € 225 tot € 280 miljoen,
aangevuld met een mogelijke toegevoegde waarde van € 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
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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 waar het food & agricluster in Noord-Limburg behoefte aan heeft. 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 aan hoogwaardige
kennisinstellingen genoemd. Daarnaast kan men denken aan opleidingen van bestaande
kennisinstellingen (bijvoorbeeld de Wageningen Universiteit) in Noord-Limburg.

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 toeristischrecreatieve 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 om 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.
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 de
sector door overheid en bedrijfsleven als een serieuze economische pijler worden gezien en
1 Bron: Greenport Venlo (2009), Masterplan Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 / Greenport Venlo.

9

moet er gezamenlijk worden gewerkt aan een visie en beleid op de sector voor de gehele
regio Noord-Limburg.

−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Sterkten
Ligging tussen Peel en Maas
Sterk en veelzijdig dagrecreatief aanbod
Ambitie en dadendrang aanwezig
Groote en groeiend economisch belang
toerisme en recreatie
Gemoedelijkheid en gastvrijheid inwoners
Uitgebreide toeristische infrastructuur
Toerisme en recreatie drager van het
landschap

Kansen
Verbinden en coördineren van initiatieven
Gezamenlijke promotie van de regio
Verbind aanbod door arrangementvorming
Inspelen op behoefte aan zorg en wellness
Floriade 2012 als vliegwiel voor groei van
toeristisch aanbod en bekendheid regio
Uitbreiding of vestiging van nieuwe grote
dagrecreatie in Park De Peelbergen
Betrekken bungalowparken bij toeristischrecreatief 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

−
−
−
−
−

-

−
−
−
−
−

Zwakten
Perifere ligging t.o.v. Nederlandse markt
Beperkt logiesaanbod
Beperkt cultureel aanbod
Bungalowparken weinig verbonden met
regio
Ontbreken sterk toeristisch imago regio
Versnippering van initiatieven
Regio mist bruisende ‘hoofdstad’

Bedreigingen
Concurrentie nabijgelegen gebieden
Vergrijzing zet voorzieningen onder druk
Weinig zichtbare en versnipperde promotie
Krappe arbeidsmarkt
Concurrentie goedkope
verwegbestemmingen

Om de kansen te benutten moet worden uitgegaan van de eigen sterktes van de toeristischrecreatieve 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
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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 verbindt 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 de 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 als Venlo 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 meerdere
doelgroepen aanspreken. Daarnaast zal de stad sterk verbonden moeten zijn met de regio.
Een stevige verbinding tussen Venlo en het omliggende platteland creëert kansen voor de
regio. Deze wederkerige relatie moet ook de basis zijn voor de promotie van de regio. Het is
dus niet enkel 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 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.
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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
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.

−
−

Sterkten
Goede arbeidsmoraal bevolking

−
−
−

Instroom goedkope krachten uit OostEuropa
Nabijheid universiteitsregio’s Eindhoven,
Maastricht en Nijmegen
Aanwezigheid Fontys Hogeschool
Mooie en prettige leefomgeving
Sterke positie in de agribusiness

−
−

Kansen
Versterken imago als woon- en werkregio
Investeren in versterken leefmilieu

−
−
−
−
−

Ontwikkeling Greenport
Verbreden economie
Investeringen in kennis agribusiness
Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
Grensoverschrijdende arbeidsmarkt

−

−
−
−
−
−
−

−
−
−
−

Zwakten
Onzichtbaar woon- en werkimago regio
Weinig aantrekkingskracht arbeidsmarkt
Sterke aanwezigheid conjunctuurgevoelige
sectoren (logistiek, industrie)
Krimp beroepsbevolking door vergrijzing
Groot aantal laag opgeleiden
Vertrek jongeren uit regio

Bedreigingen
Doorzettende krimp beroepsbevolking
Verdwijnen van know-how bij ervaren
werknemers door vergrijzing
Weinig interesse voor technisch onderwijs
Verschuiving logistiek draaipunt naar oosten

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
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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.
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
ook 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 behoefte 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 waardoor de eisen aan de arbeidsmarkt hoger en sneller veranderen. De
mogelijkheden voor bedrijven om personeel gericht op te leiden, moeten worden vergroot.
Naast een passend opleidingsaanbod moet de kennisinfrastructuur ook zorgen voor
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vernieuwende kennis passend bij de ambities van de toeristisch-recreatieve sector, de
logistieke sector en de agribusiness.
Investeer ook in fysiek 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 omtrent 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 NoordLimburg.
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 liggen 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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1

Het economisch presteren

In dit hoofdstuk gaan we in op de economie van de regio Maashorst2. Alvorens in te gaan op
de kenmerken en prestaties van het bedrijfsleven in de regio beschrijven we de context
waarin het regionale bedrijfsleven opereert.

1.1

De economie in Maashorst

Afwijkende sectorstructuur
In vergelijking met Nederland zijn de sectoren toerisme & recreatie (14 procent tegen 5
procent landelijk) en de agrarische sector (17 procent tegen 3 procent landelijk) van
opvallend groot belang in Maashorst. De sterke vertegenwoordiging van de agrarische
sector geldt nog meer voor Peel en Maas, met maar liefst 22 procent van de totale
werkgelegenheid. De zakelijke dienstverlening is juist sterk ondervertegenwoordigd in
Maashorst. Slechts 7 procent van de werkgelegenheid komt voor rekening van deze sector.
Landelijk is dat 18 procent. (zie figuur 1.1). Ook de overige dienstverlening (waaronder
cultuur, sport en overheid) en de zorg zijn ondervertegenwoordigd.
Figuur 1.1: Sectorstructuur
werkgelegenheid, 2007

Figuur 1.2: Sectorstructuur
werkgelegenheid, 2007
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Binnen de regio Maashorst is een aantal opvallende uitschieters in Sevenum te zien (figuur
1.2). Ten opzichte van de regio Maashorst kent de gemeente een oververtegenwoordiging
van de industrie & bouw en de handel, terwijl de zorg, zakelijke diensten en de logistiek zijn
ondervertegenwoordigd. Horst aan de Maas is wat betreft het belang van de sectoren in de
economie vergelijkbaar met Maashorst als geheel doordat de gemeente ongeveer 80
procent van de regionale werkgelegenheid huist.

2 De regio Maashorst bestaat uit de gemeenten Horst aan de Maas en Sevenum.
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Tegenvallende werkgelegenheidsontwikkeling
In 2008 is de werkgelegenheid ten opzichte van 2007 in Noord-Limburg en de verschillende
regio’s toegenomen (zie figuur 1.3). Sinds 1996 steeg het aantal banen in Noord-Limburg
met 11 procent, ver onder het landelijke groeicijfer van ruim 20 procent. Ook in Maashorst
is de werkgelegenheid sinds 1996 minder hard gegroeid, met eveneens 11 procent. Sinds
2000 is de werkgelegenheid zelfs gedaald (weergegeven in figuur 1.3). De overige NoordLimburgse regio’s zagen ook een daling na 2000, maar krabbelen sinds 2005 weer uit het
dal. Maashorst lukte het tot nu toe niet om hierin mee te gaan.
Figuur 1.3: Werkgelegenheidsindex
2000=100

Figuur 1.4: Werkgelegenheidsindex
2000=100
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Figuur 1.4 toont de werkgelegenheidsontwikkeling in de twee gemeenten binnen Maashorst.
Binnen regio Maashorst is de gemeente Horst aan de Maas de grootste bron van
werkgelegenheid. Deze gemeente neemt 80 procent van de werkgelegenheid in de regio
voor haar rekening. Terwijl Sevenum sinds 2000 een gestage groei laat zien (vergelijkbaar
met Nederland), daalde de werkgelegenheid in Horst aan de Maas. De relatief forse stijging
van de werkgelegenheid in Sevenum sinds 2006 heeft te maken met uitgifte op
bedrijventerrein Berghem.
Bedrijvendynamiek
Regio Maashorst is qua aantal vestigingen vergelijkbaar met regio Peel en Maas. Regio
Venlo is met ruime voorsprong de grootste regio qua aantal vestigingen. Wat betreft het
percentage starters3 bevindt Maashorst zich met 7,5 procent in de middenmoot van NoordLimburg (zie figuur 1.5). In Noord-Limburg ligt het percentage starters op gemiddeld 8,4
procent, in Nederland is dat 7,6 procent. In regio Maashorst startten in de periode 20042006 gemiddeld ongeveer 136 ondernemers per jaar een bedrijf. Daar staat tegenover dat
per jaar gemiddeld ongeveer 91 ondernemers hun bedrijf hebben opgeheven. Het lagere
percentage starters in Maashorst ten opzichte van Noord-Limburg wordt gecompenseerd
door het relatief beperkt aantal opheffingen dat in Maashorst met 5,0 procent laag is ten
opzichte van Noord-Limburg. In Noord-Limburg is het gemiddeld aantal opheffingen 6,3
procent, in Nederland is dat 6 procent.

3 Starters zijn nieuw opgerichte bedrijven. Oprichtingen zijn nieuwe nevenvestigingen van reeds bestaande bedrijven.
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Figuur 1.5: Bedrijvendynamiek,
gemiddelde over periode 2004-2006

Figuur 1.6: Bedrijvendynamiek,
gemiddelde over periode 2004-2006
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Binnen Maashorst verschillen Horst aan de Maas en Sevenum nauwelijks als het gaat om
het starterspercentage (respectievelijk 7,4 en 7,6 procent). Het gemiddeld percentage
opheffingen in de periode 2004 - 2006 loopt uiteen van 3,5 procent in Sevenum tot 5,4
procent in Horst aan de Maas. Het jaar 2007 is niet in de figuren verwerkt, maar er zijn wel
cijfers over bekend. In dat jaar kenden Horst aan de Maas en Sevenum een
starterspercentage van respectievelijk 7,2 en 10,2 procent, tegenover maar liefst 17
procent in Noord-Limburg en 8,8 procent in Nederland. Het percentage opheffingen bedroeg
in 2007 respectievelijk 5,9 en 5,2 procent. Noord-Limburg kende een hoog
starterspercentage, maar ook het relatieve aantal opheffingen was hoog, 12,6 procent.
Landelijk bedroeg dit 6,0 procent.
Omvang economie
In tabel 1.1 is een overzicht gegeven van de omvang van het bedrijfsleven in de gemeenten
in regio Maashorst en Meerlo-Wanssum. Meerlo-Wanssum maakt geen deel uit van het
onderzoeksgebied, maar valt wel deels in de nieuwe gemeente. Daarom is Meerlo-Wanssum
wel opgenomen in de tabel. De meeste economische activiteit vindt echter plaats in
Wanssum, het deel dat vanaf 1 januari 2010 tot Gemeente Venray behoort. Over het
algemeen kunnen we stellen dat gemeente Horst aan de Maas in economisch opzicht drie
tot vier keer zo groot is als gemeente Sevenum. Opvallend is wel dat de brutowinst en de
bruto toegevoegde waarde in Sevenum ongeveer een derde bedragen van die in Horst aan
de Maas, terwijl het arbeidsvolume in Sevenum ongeveer vier keer zo klein is. Dit duidt op
een hogere arbeidsproductiviteit in Sevenum.
Tabel 1.1: Omvang bedrijfsleven Maashorst, 2007

Brutowinst (€ mln.)
Bruto toegevoegde waarde (€ mln.)
Investeringen (€ mln.)
Aantal bedrijfsvestigingen
Arbeidsvolume
Bron: Rabobank
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Horst aan
MeerloSevenum
Maashorst
de Maas
Wanssum
1.049
317
187
1.366
694
212
123
905
169
43
27
212
1.563
463
458
2.026
11.113
2.589
1.973
13.702

1.2

Over de thermometer

De economische thermometer meet de economische prestaties van Nederlandse regio's en
vergelijkt die met het Nederlandse gemiddelde. De prestaties worden gemeten aan de hand
van acht variabelen. Deze acht variabelen zijn ondergebracht bij twee indicatoren:
'economische groei' en 'economische kracht'. Samen vormen zij de score voor de
'economische prestatie'. In de onderstaande figuur wordt de opbouw van het model
weergegeven.

De economische prestatie van een regio waarderen we met een rapportcijfer. Voor elke
variabele zetten we de gemiddelde waarde in Nederland op een zes. Stel dat de gemiddelde
winstgroei in Nederland 10 procent bedraagt, dan scoort een regio met een gemiddelde
winstgroei van 10 procent een waardering van een zes. Op het moment dat het cijfer boven
de zes ligt, betekent dit dat de regio een hogere winstgroei heeft gekend. Een waardering
met een cijfer onder de zes duidt op een minder dan gemiddelde score en wordt daarom als
onvoldoende beoordeeld.4 Het rapportcijfer voor 'economische groei' en 'economische
kracht' is het ongewogen gemiddelde van de rapportcijfers voor respectievelijk de vier
groei- en de vier krachtvariabelen. Het rapportcijfer voor de economische prestatie is het
ongewogen gemiddelde van de cijfers voor groei en kracht.
De rapportcijfers zijn berekend op basis van verschillende bronnen. Dit zijn onder andere de
MKB-database en de Monitor Bedrijfsactiviteit van de Rabobank, de financiële
jaarrekeningen van het CBS en de werkgelegenheidscijfers uit het zogenoemde LISAbestand (Landelijk Informatie Systeem Arbeidsorganisaties). De rapportcijfers worden ieder
jaar opnieuw berekend met de meest actuele gegevens. Hierdoor kunnen er verschillen
ontstaan tussen de cijfers die wij dit jaar over 2007 presenteren en de cijfers die wij
komend jaar over hetzelfde jaar presenteren. Deze verschillen hebben te maken met
actualiseringen in het bronmateriaal.

4 De rapportcijfers variëren van 3 tot 9. De mate waarin de regionale score afwijkt van het gemiddelde van alle regio's (de standaarddeviatie)
vertaalt zich in punten die de regio meer of minder krijgt toebedeeld dan dat landelijke gemiddelde: een zes.
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1.3

Thermometerstand

De economische prestatie bestaat uit de economische groei en de economische kracht.
Noord-Limburg komt in 2007 uit op een economische prestatie van 6,0 wat overeenkomt
met het landelijk gemiddelde. Regio Maashorst scoort met een 5,9 in 2007 net onder het
Nederlands gemiddelde en het rapportcijfer voor Noord-Limburg. In figuur 1.7 valt te zien
dat alle regio’s in Noord-Limburg op economische prestatie beter scoren dan in 2006. Venlo
en omgeving is de enige regio die in 2007 beter scoorde dan het landelijk gemiddelde.
Figuur 1.7: Economisch presteren in
Noord-Limburg
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In tabel 1.2 staan alle gemeenten in Noord-Limburg weergegeven, geordend naar hun
positie op de ranglijst van 2007. De gemeenten in regio Maashorst zijn dik gedrukt
weergegeven op de ranglijst. Beide gemeenten zijn er qua prestatiecijfer op vooruit gegaan
ten opzichte van 2006. Dat geldt echter, op Kessel en Arcen en Velden na, voor elke NoordLimburgse gemeente. Daardoor stijgen Horst aan de Maas en Sevenum niet op de ranglijst.
Sterker nog, Sevenum zakt van de tiende naar de dertiende plaats, ondanks een stijging
van het rapportcijfer van 5,0 naar 5,4.
Tabel 1.2 Economische prestatie en positie binnen Noord-Limburg, 2007

Mook en Middelaar
Venlo
Beesel
Kessel
Gennep
Venray
Horst aan de Maas
Meijel
Bergen
Helden
Meerlo-Wanssum
Maasbree
Sevenum
Arcen en Velden

Bron: Rabobank/EIM
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2007
Prestatie
Positie
7,0
1
6,3
2
6,2
3
6,2
4
6,1
5
6,1
6
6,0
7
5,9
8
5,9
9
5,8
10
5,6
11
5,5
12
5,4
13
4,9
14

2006
Prestatie Positie
6,9
1
6,1
3
5,7
6
6,7
2
5,8
5
5,9
4
5,4
7
4,9
13
5,1
9
5,4
8
4,9
12
4,7
14
5,0
10
5,0
11

Het bedrijfsleven in Noord-Limburg scoort in 2007 een 6,1 op groei, waarmee NoordLimburg het qua economische groei net iets beter doet dan het Nederlandse bedrijfsleven
(zie figuur 1.8). Maashorst scoort daar met een 5,8 onder. Venlo e.o. scoort met een 6,3
het best voor economische groei. In figuur 1.8 valt te zien dat alle regio’s in Noord-Limburg
op economische groei ruim beter scoren dan in 2006, waarbij Maashorst de grootste stijging
laat zien.
Het bedrijfsleven in Noord-Limburg scoort in 2007 een 6,0 op kracht (zie figuur 1.9).
Daarmee presteert zij net zo goed als het totale Nederlandse bedrijfsleven. Regio Maashorst
scoort met een 5,9 net onder de maat en net iets beter dan regio Peel en Maas die het
slechtst scoort van alle regio’s in Noord-Limburg. Verder valt op dat alle regio’s in NoordLimburg op economische kracht iets lager scoren dan in 2006. Over het algemeen
verschillen de scores op economische kracht voor een regio door de jaren weinig. Dat komt
doordat de indicatoren behorende bij economische kracht structureler van aard zijn dan de
groei-indicatoren. De indicatoren behorende bij economische groei kunnen meer als
conjunctuurcijfers worden benoemd.
Figuur 1.8: Economische groei

Figuur 1.9: Economische kracht
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Het is zeer de vraag in welke mate deze cijfers worden aangetast door de huidige
economische crisis. De crisis zal ongetwijfeld de absolute groeicijfers en krachtcijfers van
bedrijven beïnvloeden. In 2008 hoeft dit nog niet het geval te zijn, maar over 2009 laat het
Nederlandse bedrijfsleven vrijwel zeker een slechtere prestatie zien. Ook Maashorst krijgt
hier mee te maken. De vraag is ook niet zozeer of de regio door de crisis wordt geraakt,
maar in welke mate. Hoe het bedrijfsleven door de crisis komt, is een goede graadmeter
van haar gezondheid. Overigens hoeven lagere groeicijfers (of zelfs negatieve groei) en
slechtere bedrijfseconomische kengetallen niet te betekenen dat de rapportcijfers lager
uitvallen. Deze worden immers berekend door de regio te vergelijken met het landelijk
gemiddelde.

1.4

Economische groei

Maashorst scoort een 5,8 voor economische groei in 2007. Dat is een forse verbetering ten
opzichte van de 4,7 in 2006. Hieronder gaan we in op de onderliggende indicatoren die
20

samen de economische groei bepalen. Dit zijn arbeidsvolumegroei, investeringsgroei,
productiegroei en winstgroei. In figuur 1.10 zijn deze indicatoren voor de vier regio’s en
Noord-Limburg weergegeven. Figuur 1.11 toont de scores van de twee gemeenten van regio
Maashorst.
Figuur 1.10: Indicatoren economische
groei, 2007

Figuur 1.11: Indicatoren economische
groei, 2007
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Arbeidsvolumegroei blijft achter bij Nederland
In totaal komt regio Maashorst uit op een 5,5 voor arbeidsvolumegroei, dat is lager dan het
landelijk gemiddelde. De arbeidsvolumegroei bedroeg in 2007 1,8 procent ten opzichte van
de landelijke groei van 2 procent. In gemeente Horst aan de Maas is de groei hoger (1,9
procent) dan in Sevenum (1,2 procent). Als we naar de sectorale groeicijfers kijken, valt op
dat de logistiek en de zakelijke dienstverlening hard groeiden in vergelijking met Nederland.
Vooral in de industrie en de bouw was de groei echter lager dan landelijk, waardoor de
totale groei van het arbeidsvolume achterblijft bij het landelijk gemiddelde.
Investeringsgroei in de buurt van landelijk niveau
In Nederland was de investeringsgroei in 2007 5,4 procent. In Maashorst bedroeg die groei
5,3 procent waarvoor de regio het rapportcijfer 5,7 scoort. Binnen de regio groeiden de
investeringen in Horst aan de Maas met 5,4 procent, in Sevenum met 5,0 procent. De
sectoren landbouw & visserij, bouw, industrie & openbaar nut en horeca scoren allemaal
onder het landelijk gemiddelde. De sectoren handel & reparatie en de horeca scoren juist
bovengemiddeld5.
Productiegroei regio net boven landelijk gemiddelde
Waar bij arbeidsvolumegroei en investeringsgroei de gemeenten in regio Maashorst
wisselend scoren, is dat bij productiegroei veel minder het geval. De regio Maashorst scoort
ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde. De gemeente Horst aan de Maas scoort met
een 6,2 (4,5 procent) het beste. Sevenum scoort een 5,5 (3,8 procent). Qua productiegroei
presteert de zakelijke dienstverlening met ruime voorsprong het beste van alle sectoren in

5 De beschikbaarheid van gegevens maakt het niet mogelijk om de sectoren ‘industrie & openbaar nut’ en ‘handel & reparatie’ verder uit te splitsen.
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de regio Maashorst. Dat de regio Maashorst niet beter scoort is vooral te wijten aan de
achterblijvende productiegroei van de voor Maashorst belangrijke sector industrie en
openbaar nut, waar in 2007 nauwelijks productiegroei is gerealiseerd.
Winstgroei regio gelijk aan landelijk niveau
De winstgroei van Maashorst is gelijk aan het landelijk gemiddelde. Binnen de regio zijn de
verschillen niet heel groot. Horst aan de Maas scoort een 6,1, Sevenum scoort een 5,6.
Belangrijke sectoren zoals bouw en industrie en openbaar nut laten een negatieve
winstgroei zien. Handel en reparatie en Horeca zijn ook belangrijke sectoren voor regio
Maashorst, daar wordt wel een behoorlijke winstgroei gerealiseerd van respectievelijk 15,4
procent en 10,3 procent.

1.5

Economische kracht

Voor economische kracht scoort Maashorst een 5,9, eveneens net onder het landelijk
gemiddelde. Economische kracht bestaat ook uit vier deelindicatoren. Dat zijn de
werkgelegenheidsfunctie, de investeringsratio, de arbeidsproductiviteit en de rentabiliteit op
eigen vermogen. In figuur 1.12 zijn de scores voor de vier regio’s en Noord-Limburg op
deze vier indicatoren weergegeven. Figuur 1.13 toont de scores voor gemeenten binnen
regio Maashorst.
Figuur 1.12: Indicatoren economische
kracht, 2007

Figuur 1.13: Indicatoren economische
kracht, 2007
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Werkgelegenheidsfunctie beneden landelijk gemiddelde
De werkgelegenheidsfunctie toont de verhouding tussen het aantal banen en de potentiële
beroepsbevolking (aantal personen in de leeftijd 15 tot 65 jaar) in een gebied. Het geeft
weer in hoeverre een gebied haar eigen bevolking van werk kan voorzien. Maashorst scoort
met een 5,7 voor de werkgelegenheidsfunctie onder het landelijk gemiddelde. Hoewel
Maashorst van grote economische betekenis is voor Noord-Limburg, kan zij wat betreft de
werkgelegenheidsfunctie eerder worden bestempeld als een woonregio dan als een
werkregio. Horst aan de Maas komt van de twee gemeenten het beste uit de bus met een
5,8.
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Zoals gezegd geeft de werkgelegenheidsfunctie de mate waarin een gebied haar bevolking
van werk kan voorzien aan en zegt daarmee iets over de relatieve omvang van de
economie. Een lage werkgelegenheidsfunctie hoeft niet erg te zijn wanneer de inwoners van
het gebied elders werk vinden. Het zegt dus niets over de werkloosheid.
Behoorlijke investeringsbereidheid in Maashorst
De investeringsratio wordt berekend door de investeringen te delen door de toegevoegde
waarde. Dit geeft een indruk van de investeringsbereidheid van het bedrijfsleven. Met een
6,7 scoort Maashorst boven het landelijk gemiddelde. Gemeente Horst aan de Maas heeft de
hoogste investeringsratio, een 6,9. Die hoge score verklaart overigens de lagere
investeringsgroei. Het is immers moeilijker om te groeien als de investeringen al op een
hoog niveau zijn.
Het goede presteren van regio Maashorst is deels toe te schrijven aan de
investeringsbereidheid in een aantal sectoren. De investeringsratio is het hoogst in de
dienstverlening, gevolgd door de logistiek en de voor Maashorst zo belangrijke agrarische
sector.
Arbeidsproductiviteit laag
Om de arbeidsproductiviteit te meten wordt de bruto toegevoegde waarde gedeeld door het
totale arbeidsvolume. De arbeidsproductiviteit is dus de waarde die één fulltimer per jaar
toevoegt. Gemiddeld ligt de arbeidsproductiviteit in Nederland op zo’n 82.000 euro. In
Maashorst ligt de arbeidsproductiviteit op ongeveer 66.000 euro, waarmee de regio een 5,0
scoort. Het verschil tussen Horst aan de Maas en Sevenum is echter groot. Sevenum ligt
rond het landelijk gemiddelde, terwijl Horst aan de Maas met een arbeidsproductiviteit van
62.000 euro een 4,7 scoort. Dat heeft onder meer te maken met de grote agrarische sector
in de gemeente, waar de arbeidsproductiviteit ruim lager ligt dan in de meeste andere
sectoren. Daarnaast valt op dat vooral in de financiële diensten de arbeidsproductiviteit
ruim onder het landelijk gemiddelde ligt.
Rentabiliteit eigen vermogen
De rentabiliteit op het eigen vermogen (REV) geeft een waardering voor het niveau van de
bedrijfsresultaten die door het bedrijfsleven zijn geboekt. De regio Maashorst scoort met
een 6,5 boven het landelijk gemiddelde. Sevenum scoort met een 5,9 net onder het
landelijk gemiddelde. Gemeente Horst aan de Maas compenseert dit voor de regio met een
6,7. De gezondheidszorg scoort samen met de horeca verreweg het beste als het gaat om
rentabiliteit op het eigen vermogen. Daarnaast scoren de belangrijke sectoren als handel en
reparatie en bouw ruim boven het landelijk gemiddelde.
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2

Food & agri

2.1

Inleiding

Noord-Limburg staat onder meer bekend om haar agrarische karakter. Met name de
intensieve veehouderij en de tuinbouw zijn sterk vertegenwoordigd in de regio. De tuinbouw
is bovendien toonaangevend binnen Nederland. Maar er is meer dan primaire productie. Tal
van afnemers en toeleveranciers van producten en diensten maken Noord-Limburg tot een
compleet food & agri cluster6. Niet voor niets is de regio rondom Venlo benoemd als één van
de vijf Nederlandse Greenports.
Een aantal trends en ontwikkelingen zorgt ervoor dat de agrarische sector constant in
beweging is. De internationale concurrentie neemt toe, milieuregels worden aangescherpt,
er komt grond vrij voor ontwikkeling. Voor agrarische bedrijven is het noodzakelijk dat zij
constant alert zijn op ontwikkelingen en daarop inspelen om de concurrentiestrijd niet te
verliezen.
In dit hoofdstuk gaan we in op de structuur van de agrarische sector in Noord-Limburg,
vooral de intensieve veehouderij en de tuinbouw, en de ontwikkeling die de sector in de
afgelopen jaren doormaakte. We kijken naar de regio als geheel, aangezien het cluster zich
niet tot enkele gemeenten beperkt, maar we zoomen vooral in op Maashorst. Aansluitend
behandelen we de belangrijkste ontwikkelingen in de food & agri trends en de specifieke
regionale ontwikkelingen die van invloed zijn op de sector. Die ontwikkelingen kunnen de
sector belemmeren, maar ook mogelijkheden bieden. Ze zorgen voor kansen en
bedreigingen. In de laatste paragraaf geven we aan hoe hierop kan worden ingespeeld en
geven we een toekomstvisie voor de agrarische sector in Noord-Limburg, Maashorst in het
bijzonder.

6 Het is lastig om te bepalen waar het food & agri cluster ophoudt. Er zijn immers relaties met bedrijven en instellingen ver buiten Noord-Limburg,
zelfs het buitenland. De keuze voor Noord-Limburg als referentiegebied is derhalve een arbitraire en wil niet zeggen dat het cluster zich enkel en
alleen binnen de grenzen van die regio bevindt.
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Kaart 2.1 Noord-Limburg en het Duitse achterland

2.2

Food & agri in de regio

Economische prestatie agrarische sector
In hoofdstuk 1 stond de prestatie van het bedrijfsleven in Maashorst centraal. Deze cijfers
zijn ook beschikbaar voor de agrarische sector. Figuur 2.1 en 2.2 tonen de indicatoren voor
economische groei en de economische kracht voor de agrarische sector7. Zowel voor
Nederland, Noord-Limburg als Maashorst geldt dat de agrarische sector een hogere
winstgroei kende, maar de groei van de productie, de investeringen en het arbeidsvolume
lager was dan van het totale bedrijfsleven. Het arbeidsvolume daalde zelfs in 2007. Kijken
we binnen de agrarische sector, dan zien we dat de agrarische bedrijven in Maashorst over
het algemeen minder hard groeide dan landelijk. Vooral de winstgroei ligt met zeven
procent ruim onder het landelijke cijfer. Toch is een dergelijke winstgroei behoorlijk te
noemen. Een ander positief punt is dat de daling van het arbeidsvolume in 2007 lager was
dan landelijk.
De indicatoren behorende bij economische kracht, de bedrijfseconomische kengetallen, zijn
middels een index weergegeven (figuur 2.2). Nederland is daarbij op honderd gezet. De
7 De indicator ‘werkgelegenheidsfunctie’ van economische kracht kan niet sectoraal worden weergegeven. Derhalve staan in figuur 2.2 drie
indicatoren in plaats van vier.
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absolute cijfers staan wel in de figuur. Wat betreft de vergelijking met het totale
bedrijfsleven laten ook hier Nederland, Noord-Limburg en Maashorst hetzelfde beeld zien.
De rentabiliteit op eigen vermogen is lager, evenals de arbeidsproductiviteit. Ter illustratie,
per fulltime werknemer wordt in het totale bedrijfsleven in Nederland €82.000 waarde
toegevoegd. In de agrarische sector is dat €53.000. Dat laatste is gezien het
arbeidsintensieve karakter van de agrarische sector niet verwonderlijk. De investeringsratio,
de mate waarin het bedrijfsleven investeert, ligt in de agrarische sector juist ruim boven dat
van het totale bedrijfsleven. Ook dat is verklaarbaar. Hier staat de sector om bekend.
Vooral in de tuinbouw wordt fors geïnvesteerd om concurrerende landen met lagere lonen,
lagere grondprijzen, lagere energiekosten en minder strenge milieuwetgeving voor te
blijven.
Figuur 2.1: Economische groei
agrarische sector, 2007

Figuur 2.2 Economische kracht
agrarische sector, index NL=100, 2007

10%

160
24%

8%

140
6%

120

4%

37%

18%
€59

33%

2%

100

€50

0%

80

-2%
Winst

Productie
Maashorst

Noord-Limburg

Invest.

Arbeid

Nederland

Bron: Rabobank/EIM

REV
Maashorst

APT
Noord-Limburg

Inv.ratio
Nederland

Bron: Rabobank/EIM

De agrarische sector in Maashorst presteert op economische kracht beter dan landelijk. Alle
drie de indicatoren liggen ruim boven het Nederlands gemiddelde. Noord-Limburg als geheel
scoort nog beter wat betreft het rendement op eigen vermogen (landelijk 16%) en de
investeringratio (landelijk 31%). De arbeidsproductiviteit is er juist lager dan in Nederland
als geheel. Over het algemeen geldt dat de economische groei conjunctuurgevoeliger is dan
de economische kracht. Economische kracht zegt vooral iets over de gezondheid van het
bedrijfsleven. Zo bezien kunnen we stellen dat de agrarische sector in Maashorst gezonder
is dan die in Nederland als geheel. Deze positie verklaart bovendien de wat lagere
groeicijfers in Maashorst. Het is immers moeilijk om te groeien als je al hoog staat.
Het belang van de primaire branches
Hoewel zich in Noord-Limburg een compleet food & en agri cluster bevindt, is de primaire
productie hiervan de basis. In de Nederlandse food & agri clusters zijn soms niet alle delen
van de cluster of de keten aanwezig, maar de primaire productie is er altijd. Dat geldt zeker
voor Noord-Limburg. De totale oppervlakte agrarische grond bedraagt ongeveer 40.000
hectare. Dat is ongeveer 2 procent van de totale 1,9 miljoen hectare in heel Nederland. Dat
lijkt in eerste instantie niet veel, maar het is belangrijk om te beseffen dat het overgrote
deel van de Nederlandse landbouwgrond bestemd is voor graasdierbedrijven. In NoordLimburg is het aandeel van graasdierbedrijven in de totale oppervlakte veel kleiner dan
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landelijk. Kijken we bijvoorbeeld naar de tuinbouw en de intensieve veehouderij
(hokdierbedrijven), dan is het aandeel van Noord-Limburg in de totale oppervlakte in
Nederland veel groter (respectievelijk 8 en 7 procent).
Binnen Noord-Limburg is de oppervlakte in Maashorst met ongeveer 9.500 hectare na die
van Venray het grootst. De tuinbouw neemt daarvan met 32 procent een relatief groot deel
voor zijn rekening (figuur 2.3). Van de totale tuinbouwgrond in Noord-Limburg ligt dan ook
35 procent in Maashorst.
Figuur 2.3: Belang in regionale primaire
sector (1.000 are), 2005
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Figuur 2.4 Belang in regionale primaire
sector (1.000 nge), 2005
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De verdeling van de oppervlakte over de vijf branches is echter bepaald geen afspiegeling
van hun economische belang. Dit blijkt uit figuur 2.4. Daarin is het economisch belang van
de branches weergegeven, gemeten in nge. Nge staat voor Nederlandse grootte-eenheid en
is een maatstaf voor de economische omvang van bedrijven of branches in de agrarische
sector. De totale waarde van de agrarische sector in Nederland bedraagt 7,2 miljoen nge, in
Noord-Limburg 360 duizend nge en in Maashorst bijna 100 duizend nge. Uit de figuur blijkt
dat landelijk gezien, en zeker in Noord-Limburg, de tuinbouw in economisch opzicht de
grootste branche is. Met een economisch belang van 73 procent in de agrarische sector
geldt dat ook voor Maashorst (het belang van de tuinbouw is in Maashorst bijna twee keer
zo groot als landelijk!). Hieruit blijkt ook duidelijk dat de ruimte voor de tuinbouw en de
hokdierbedrijven in verhouding vele malen intensiever worden gebruikt dan die voor de
andere branches. Ter illustratie, in Nederland bedraagt het aantal nge per hectare in de
tuinbouw 28 nge, in de akkerbouw slechts 1,3 nge. Uiteraard is vooral de glastuinbouw hier
debet aan. De ruimte voor glastuinbouw wordt zeer intensief gebruikt en heeft een zeer
hoge opbrengst per hectare. In Maashorst bedraagt het aantal nge per hectare in de
tuinbouw 24 nge. Dit verschil met Nederland heeft te maken met een groter belang van de
vollegrondstuinbouw in de regio, welke minder intensief is.
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Bedrijven
In Noord-Limburg zijn de intensieve veehouderij en vooral de tuinbouw in economisch
opzicht de belangrijkste branches binnen de agrarische sector. Dat geldt ook voor
Maashorst, met een aandeel van respectievelijk 10 procent en 73 procent in de totale
economische waarde van de agrarische sector. In het vervolg van dit hoofdstuk gaan we
daarom vooral in op deze twee branches, te beginnen met het aantal bedrijven. NoordLimburg telt ongeveer duizend bedrijven met tuinbouw in de vollegrond en ongeveer 550
glastuinbouwbedrijven8 (tabel 2.1). Met zes procent hebben beide een groot aandeel in het
totaal aantal bedrijven in Nederland. Wat vooral opvalt, is het grote belang van de
groenteteelt.
Binnen Noord-Limburg huist Maashorst een groot deel van de tuinbouwbedrijven in haar
gebied, zowel de vollegronds tuinbouw als de glastuinbouw 30. Vooral de categorie sierteelt
in de vollegrond is van groot belang in Maashorst. Veertig procent van de Noord-Limburgse
bedrijven in die categorie zijn gevestigd in Maashorst.
Tabel 2.1 Aantal tuinbouwbedrijven, 2005
Aantal
bedrijven met:
Vollegrond
Groenten
Bloembollen
Sierteelt en overig
Glas

Maashorst
abs.

%

Noord-Limburg Nederland
abs.

%

abs.

%
100%

294

100%

959

100%

14.761

142

48%

585

61%

5.618

38%

19

6%

68

7%

2.176

15%

176

60%

440

46%

8.666

59%

162

100%

548

100%

8.600

100%

Groenten

87

54%

297

54%

2.547

30%

Sier

74

46%

255

47%

6.194

72%

Bron: CBS, bewerking Rabobank
Ook de veehouderij speelt een grote rol in Noord-Limburg. Dat bleek ook al uit figuur 2.4.
Het belang in Nederland is echter duidelijk kleiner, zie tabel 2.2. Als het gaat om de
veehouderij, met name de intensieve veehouderij, dan zijn regio’s als Oost-Brabant, de
Veluwe, de Achterhoek en Twente de grootste regio’s in Nederland. In Noord-Limburg
vinden we vooral rundveebedrijven en varkenshouderijen. Er zijn ook veel bedrijven die
paarden en pony’s houden, maar die vallen niet binnen de intensieve veehouderij. Het
belang van de veehouderij in Maashorst is kleiner dan van de tuinbouw, zowel voor de eigen
regio als in Noord-Limburg.
Hoewel Noord-Limburg bepaald niet de grootste regio is op dit gebied, is de nabijheid van
Oost-Brabant heel belangrijk voor de regio. De totale veehouderijketen in de regio profiteert
hier sterk van. Daar komen we later op terug.

8 Het aantal bedrijven in de subbranches telt niet op tot het totaal. Het aantal bedrijven met glasgroenten en glassierteelt is samen bijvoorbeeld
552. Dat is meer dan het totaal aantal glastuinbouwbedrijven. Dat komt doordat sommige bedrijven zowel groenten als sierproducten onder glas
telen.
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Tabel 2.2 Aantal veehouderijbedrijven, 2005
Maashorst

Aantal
bedrijven met:

abs.

Noord-Limburg
%

abs.

%

Veehouderij

179

100%

946

100%

47.181

100%

Rundvee

110

61%

507

53,6%

37.319

79%

Schapen

%

abs.

Nederland

37

21%

185

19,6%

14.369

30%

116

65%

535

56,6%

17.691

37%

Vleeskalveren

11

6%

47

5,0%

3.329

7%

Varkens

Paarden & pony's

86

48%

477

50,4%

9.686

21%

Leghennen

5

3%

62

6,6%

1.531

3%

Vleeskuikens

0

0%

28

3,0%

762

2%

Bron: CBS, bewerking Rabobank

Productgroepen
Hieronder is de structuur van de agrarische sector weergegeven naar de productgroepen,
gemeten in nge. We wisten al dat de veehouderij en de tuinbouw de belangrijkste branches
zijn in Noord-Limburg. Daarbinnen valt op dat met name de voedingsteelt onder glas (zeker
als we hier ook de paddenstoelenteelt toerekenen), in iets mindere mate de sierteelt in de
vollegrond en de varkens de belangrijkste productgroepen zijn. Maashorst wijkt daar
duidelijk vanaf. De veehouderij speelt een kleinere rol, terwijl de sierteelt in de vollegrond
juist veel belangrijker is. Ook in Maashorst is de voedingsteelt onder glas van groot belang.
Figuur 2.5 Economisch belang
productgroepen in de primaire sector,
Noord-Limburg, 2007

Figuur 2.6 Economisch belang
productgroepen in de primaire sector,
Maashorst, 2007
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Toegevoegde waarde
Op basis van cijfers over de omvang van de agrarische productie in de regio per product en
de economische waarde van primaire producten gemeten in euro’s, is een berekening
gemaakt van de totale toegevoegde waarde van de primaire tuinbouw- en intensieve
veehouderijbranche in de Noord-Limburg en Maashorst.
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De totale toegevoegde waarde van de agrarische sector in Noord-Limburg bedraagt
ongeveer €572 miljoen. Daarbinnen is de tuinbouw verreweg de grootste branche, met
€240 miljoen in de glastuinbouw en €130 miljoen in de vollegronds tuinbouw. De primaire
productie in de intensieve veehouderij voegt €110 miljoen aan waarde toe.
Maashorst neemt met een toegevoegde waarde in de vollegronds tuinbouw van €64 miljoen
maar liefst de helft van de toegevoegde waarde van Noord-Limburg voor haar rekening.
Wat betreft de glastuinbouw heeft Maashorst een minder prominente rol in Noord-Limburg.
De toegevoegde waarde in de glastuinbouw bedraagt eveneens €64 miljoen, een kwart van
Noord-Limburg. Ook de toegevoegde waarde van de intensieve veehouderij bedraagt met
€25 miljoen bijna een kwart van de regionale toegevoegde. Met zo’n €19 miljoen voegen de
varkenshouderijen verreweg de meeste waarde toe.
Tabel 2.3 Toegevoegde waarde en belang van de tuinbouw in Maashorst en NoordLimburg, 2007

Glas teel t
Voeding glas
Si er glas
Padd estoel en
Vollegronds teel t
Voeding vollegrond
Si er vol legrond
Totaal

€ mln.
6 3,8
3 5,3
1 8,2
1 0,4
6 4,0
1 4,7
4 9,4
127,8

Maashorst
% in N-L % in regi o
27%
50%
26 %
28%
27 %
14%
29 %
8%
49%
50%
40 %
11%
53 %
39%
35%
100%

Noord-Limburg
€ mln.
% in regio
2 39,8
65%
1 37,1
3 7%
66,7
1 8%
35,9
1 0%
1 30,5
35%
37,1
1 0%
93,4
2 5%
370,2
100%

Bron: CBS, bewerking Rabobank
Tabel 2.4 Toegevoegde waarde en belang van de intensieve veehouderij in
Maashorst en Noord-Limburg, 2007

Varkens
Rund (vlees)
Kippen
Overig vee
Totaal

€ mln.
1 8,8
1,2
4,8
0,1
25,0

Maashorst
% in N-L % in regio
22%
75%
31%
5%
24%
19%
7%
1%
23%
100%

Noord-Limburg
€ mln.
% in regio
84,2
76%
3,9
4%
20,0
18%
2,0
2%
110,2
100%

Bron: CBS, bewerking Rabobank

Omvang en structuur van de productieketens
De intensieve veehouderij en tuinbouw in Noord-Limburg staat niet op zichzelf, maar maken
deel uit van een (inter-)nationale agrarische productieketen die zich niet houdt aan
geografische of politieke grenzen. Een groot deel van de intensieve veehouderij is
bijvoorbeeld in het Brabantse deel van de Peel gevestigd en daaraan verbonden ook een
groot deel van het toeleverende en afnemende bedrijfsleven, zoals de groothandel en de
(vlees)verwerkende industrie. Het tuinbouwgebied rondom Venlo vormt de kern van het
geografisch omvangrijkere productiegebied Zuidoost-Nederland, maar heeft tegelijkertijd
relaties met handelscentra in het Duitse buurgebied.
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In dit hoofdstuk geven we een schets van de economische omvang en de opbouw van de
tuinbouw- en intensieve veehouderijketen in Noord-Limburg. Om de uitkomsten goed te
interpreteren, volgt hier een drietal opmerkingen.
Rabobank-klanten
De berekeningen van de omvang en samenstelling van de ketens zijn gebaseerd op
financiële/zakelijke transacties tussen bedrijven in de keten die klant zijn bij Rabobank.
Bedrijven die dat niet zijn, ontbreken in de analyse en tellingen. Een belangrijke partij
waarvoor dat bijvoorbeeld geldt, is veiling ZON in Venlo. De economische waarde die de
groentehandel via ZON vertegenwoordigt, komt niet in de gepresenteerde cijfers tot
uitdrukking.
Eindafzet niet meegeteld
De eindafzet door de retail is op basis van de gebruikte database niet betrouwbaar weer te
geven. De ‘kop’ op de beide ketens ontbreekt daarmee in de ketenanalyse. De feitelijke
economische waarde van de totale ketens is dus hoger dan die hier berekend.
Binnenlandse keten
Alleen binnenlandse zakelijke relaties zijn in de analyse meegenomen. Internationale
handelsrelaties komen in de gebruikte database niet voor. De import-export functie van de
regionale ketens blijft daarmee buiten beschouwing. De export is een minder groot hiaat,
vanwege het feit dat de retailsector in de analyse ontbreekt. Een groot deel van de
waardetoevoeging door/na export slaat immers neer bij de retailsector. Denk aan de
supermarktketens in Duitsland. De importfactor is een niet veel groter hiaat, doordat de
grote verwerkende industrie toch al niet in de regio is gevestigd. Juist die slachterijen en
vleesverwerkende industrie zorgen voor veel import en export.

In figuur 2.7 zijn de drie productieketens weergegeven. Deze moeten als volgt worden
gelezen. De toeleverende bedrijven zijn toeleveranciers in Noord-Limburg die leveren aan
primaire producenten. Een deel van hun producten wordt geleverd aan primaire
producenten in de eigen regio en een deel aan primaire producenten buiten de regio. Samen
vormt dat de totale omzet van de toeleveranciers in Noord-Limburg. De primaire productie
voegt vervolgens zelf waarde toe. Vervolgens nemen de afnemende bedrijven primaire
producten af van de primaire productie. Een deel daarvan komt van primaire producenten in
de eigen regio en een deel halen ze van buiten de regio.
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Figuur 2.7 Economische omvang en
samenstelling van landbouwketens in
Noord-Limburg, 2007
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De toegevoegde waarde van de intensieve veehouderijketen, de glastuinbouwketen en de
vollegronds tuinbouwketen bedraagt respectievelijk ongeveer €710, €520 en €540 miljoen
(figuur 2.7). De productieketen van de intensieve veehouderij is dus veel groter dan die van
de glastuinbouw en de vollegronds tuinbouw, ondanks dat de primaire productie een lagere
toegevoegde waarde heeft, vooral in de glastuinbouw. Dat heeft alles te maken met de
positie van de primaire productie en de samenstelling van de keten. Terwijl de varkens-,
rundvee- en kippenhouderijen het vee afleveren bij de vleesverwerkende industrie, kweken
tuinders, vooral glastuinders, vrijwel complete producten. Deze worden weliswaar verpakt
en steeds vaker versneden (denk aan kant-en-klaar maaltijden), maar dit voegt veel minder
waarde toe dan de vleesverwerkende industrie. Daardoor bedraagt het belang van de
primaire productie in de veehouderijketen slechts 16 procent en in de glastuinbouwketen en
de vollegronds tuinbouwketen respectievelijk 46 en 24 procent.
De toeleverende bedrijven in de intensieve veehouderijketen (denk aan leveranciers van
veevoeder) voegen ongeveer €360 miljoen aan waarde toe, waarvan meer dan de helft
wordt gerealiseerd door verkoop aan primaire producenten in Noord-Limburg. De
afnemende bedrijven kopen maar liefst driekwart van het totaal uit Nederland aangeleverde
vee vanuit deze regio zelf in. In totaal voegen zij ongeveer €240 miljoen aan waarde toe.
Zowel de toelevering als de afname is in de intensieve veehouderijketen geconcentreerd bij
een beperkt aantal grote spelers. In de tuinbouwketen is dat veel minder het geval. De
regio telt veel toeleverende bedrijven, waarvan veel in Horst, die tuinders voorzien van
kassen, landbouwwerktuigen, klimaatinstallaties, maar ook mest, stekjes en zaden. Zij
zorgen samen voor een toegevoegde waarde van ongeveer €200 miljoen in de glastuinbouw
en ongeveer €280 miljoen in de vollegronds tuinbouw. De regionale markt is voor hen
duidelijk het belangrijkst. Aan de afname valt af te leiden dat de producten die de primaire
producenten leveren completer zijn dan in de intensieve veehouderij. Dat geldt vooral voor
de glastuinbouw. De paprika’s kunnen bij wijze van spreken rechtstreeks van de kas naar
het schap in de supermarkt. De afnemers in de glastuinbouw creëren ongeveer €80 miljoen
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toegevoegde waarde, in de vollegronds tuinbouw ongeveer €130 miljoen. Een groot deel
van hen is in en rondom Venlo en in Horst gevestigd.

2.3

Trends en ontwikkelingen

In het voorgaande presenteerden we de omvang en de structuur van de agrarische sector,
gefocust op de intensieve veehouderij en de tuinbouw. Deze branches zijn echter sterk aan
verandering onderhevig. Verschillende trends zorgen ervoor dat de agrarische sector
constant moet meebewegen om concurrentie uit eigen land en uit andere landen voor te
blijven. In deze paragraaf beschrijven we een aantal trends en ontwikkelingen die van
invloed zijn op de agrarische sector in Noord-Limburg, Maashorst in het bijzonder.
Toekomstscenario’s
Het Centraal Planbureau (CPB) heeft een aantal toekomstscenario’s ontwikkeld voor de hele
Nederlandse economie, bezien vanuit een internationale context. De twee meest relevante
en waarschijnlijke daarvan zijn ‘Strong Europe’ en ‘Global Economy’. De scenario’s hebben
uiteenlopende gevolgen voor de toekomst van de tuinbouw- en de intensieve
veehouderijketen. Welk scenario uitkomt, is daarom van grote invloed op de toekomst van
de tuinbouw- en intensieve veehouderijketen in deze regio. De CPB scenario's zijn
ontwikkeld rond twee sleutelonzekerheden: internationale samenwerking en institutionele
hervormingen. Beide ketens hebben al te maken met trends uit de scenario’s. De vraag is
alleen waarnaar de balans op termijn zal doorslaan: 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 (Rabobank,
2006).
Globaal gezien houdt het Strong Europe scenario meer rekening met de belangen van de
leidende agro-regio’s en de ketens van vandaag. Binnen de EU-kaders wordt beleidsmatig
sterker gedacht aan de huidige agrarische structuren. In het Global Economy scenario wordt
de economische houdbaarheid van die structuren veel directer aan de grillen van de markt
onderworpen. Anderzijds stimuleert die markt innovatie en nieuw ondernemerschap veel
directer en versterkt het de economische dynamiek binnen regionale agro-ketens.
Overige trends en ontwikkelingen
Naast de scenario’s voor de toekomst is een aantal trends en ontwikkelingen te benoemen
die van invloed zijn op de agrarische sector. Deze hebben in het verleden een rol gespeeld,
doen dat nu en zullen zich waarschijnlijk in de toekomst doorzetten. Als de tuinbouw en de
intensieve veehouderij niet inspelen op die trends, zal men in Noord-Limburg de
concurrentieslag met andere Nederlandse regio’s en andere landen verliezen. Bovendien zal
men dan een aantal kansen laten liggen.
Demografische ontwikkeling
De Nederlandse markt voor voedingsmiddelen verzadigt door de demografische
ontwikkeling. De bevolkingsgroei zwakt langzaam af en naar verwachting zal de bevolking in
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Nederland ongeveer vanaf 2039 gaan dalen9. Ook in Duitsland stagneert de bevolkingsgroei.
In Nordrhein-Westfalen wonen momenteel ongeveer 18 miljoen mensen. Dat aantal is
momenteel al aan het dalen. Naast een stagnatie van de Nederlandse bevolkingsgroei
verandert de samenstelling van de bevolking10. Zo neemt het aantal allochtonen in
Nederland toe en vergrijst de bevolking. Verschillende bevolkingsgroepen hebben
verschillende behoeften aan voedingsmiddelen. Dat houdt in dat de vraag naar
voedingsmiddelen aan verandering onderhevig is.
Veranderende consumentenbehoeften
De consument wordt steeds kritischer. Dat uit zich onder meer in hogere eisen aan de
kwaliteit van producten. De groeiende welvaart draagt daar zeker aan bij. In het algemeen
wordt de kwaliteit van geleverde goederen en diensten door bedrijven steeds meer aan de
kaak gesteld. Denk bijvoorbeeld aan de tv-programma’s die klachten van consumenten
behandelen of programma’s die de kwaliteit en productiewijze van voedingsmiddelen
controleren. Daarnaast heeft de consument behoefte aan andere producten dan twintig jaar
geleden. Door een andere levenswijze, die over het algemeen wordt gekenmerkt door een
drukker bestaan en minder tijd voor huishoudelijke werkzaamheden, worden kant-en-klaar
maaltijden en voorgesneden producten bijvoorbeeld populairder.
Strenge(re) milieuwetgeving
De milieuwetgeving in Nederland/Europa is relatief streng. Er worden eisen gesteld aan
energieverbruik, mestvervuiling, et cetera. Dit houdt in dat Nederlandse agrariërs met meer
regels rondom milieu te maken hebben dan boeren in andere landen.
Toenemende internationale concurrentie
Bovenstaande zorgt voor meer concurrentie vanuit andere landen. Denk daarbij aan OostEuropese landen, maar ook landen als Spanje, Israël, Marokko, Mexico en Kenia
concurreren met Nederland als het gaat om veel agrarische producten. Naast wetgeving
spelen daarbij ook de relatief hoge grondprijzen en arbeidskosten een rol.
Vrij verkeer van arbeidskrachten
Binnen de Europese Unie bestaat vrij verkeer van goederen en personen. Dat betekent dat
de arbeidsmarkt in de afgelopen jaren steeds meer een internationale markt is geworden.
Sinds de toetreding van Polen tot de EU in 2004, zagen we dat terug in de komst van veel
Poolse arbeidskrachten in de agrarische sector en de bouw. Nu ook Roemenië en Bulgarije
sinds 2007 bij de EU horen, is het ook voor hen gemakkelijker om internationaal naar werk
te zoeken. Men noemt dit vaak een bedreiging voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor veel
ondernemers, met name in de agrarische sector kan dit echter uitkomst bieden.
Floriade
In 2012 komt de Floriade naar Venlo. Dit geeft de regio een enorme kans om zichzelf nog
prominenter als tuinbouwregio op de internationale kaart te zetten. In 2008 onderzocht
Rabobank wat de economische effecten kunnen zijn van de Floriade op de regio. In dat
onderzoek wordt de totale omzet van het bedrijfsleven als gevolg van de Floriade becijferd
9 Bron: http://www.statline.cbs.nl. Kerncijfers van de bevolkingsprognose, 2008 - 2050.
10 Bron: http://www.destatis.nl. Bevölkerung Deutschlands nach Bundesländern bis 2050
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op €225 tot €280 miljoen. Een deel hiervan komt voor rekening van bestedingen van
bezoekers en een deel bestaat uit investeringen voor de realisatie van het
evenement(enterrein). Daarbovenop komt nog een bedrag van circa EUR 160 miljoen aan
toegevoegde waarde als welvaartseffect voor de regionale economie. Dit hangt samen met
de versnellende werking die de Floriade (als vliegwiel) heeft in de realisatie van de
(maatschappelijke) investeringen in de regio. De Floriade heeft dus een katalyserende
werking11.
Klavertje 4
Klavertje 4 biedt ruimte op een aantal gebieden: ZON Freshpark, de
(glas)tuinbouwgebieden Californië en Siberië, Tradeport Noord en na 2012 het Floriade
terrein. Hiermee heeft de regio een belangrijke troef in handen, aangezien ruimte een
schaars goed is in Nederland.

2.4

Visie: speel in op de trends en ontwikkelingen

Paragraaf 2.2 toonde de kenmerken van de regionale en lokale intensieve veehouderij en
tuinbouw. In onderstaande tabel zijn deze kenmerken samengevat in de vorm van sterkten
en zwakten. De vorige paragraaf beschreef de belangrijkste trends en ontwikkelingen waar
de sector mee te maken heeft. Samen met de sterke en zwakke eigenschappen van de
sector leiden deze trends en ontwikkelingen tot kansen en bedreigingen voor de intensieve
veehouderij en de tuinbouw in Noord-Limburg en Maashorst.
Tabel 2.3 Sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen
−

Sterkten
Hoge economische kracht

−
−
−
−
−
−

Zeer sterke en grote tuinbouw
Nabijheid Duitse achterland
Complete keten beschikbaar
Sterke logistieke sector
Innovatief karakter
Ruimte op Klavertje 4

−
−
−
−
−
−
−
−

Kansen
Veranderende consumenteneisen
Demografische ontwikkelingen
Floriade
Benutten van Greenport Venlo als merk
Investeringen in regionale bereikbaarheid
Mogelijkheden van buitenlandse
arbeidskrachten
Invulling van Klavertje 4
Betrokkenheid bij Klavertje 4

11 Rabobank (2008), Op weg naar de Floriade 2012.
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Zwakten
Lage economische groei
Weinig kennisinstellingen aanwezig
Perifere ligging t.o.v. Nederlandse markt

−
−
−

−
−
−
−
−
−

Bedreigingen
(Internationale) concurrentie
Demografische ontwikkelingen
Strenge(re) milieuwetgeving
Versnipperde organisatie en initiatieven
Verslechterende nationale bereikbaarheid
Krappe arbeidsmarkt

Vanuit bovenstaande tabel geven we in deze paragraaf een aantal aanbevelingen voor de
tuinbouw- en de intensieve veehouderijketen. Daarbij wordt vooral gefocust hoe de kansen
te benutten en hoe om te gaan met de bedreigingen en deze te pareren. 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 zelf 17 procent
(landelijk slechts 3 procent). Binnen de landbouw zijn het vooral de tuinbouw en de
intensieve veehouderij die in Noord-Limburg in het oog springen. De veehouderij is ook voor
Maashorst van belang, maar de tuinbouw is de troef van de regio. De tuinbouw 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 € 130 miljoen (in
Noord-Limburg € 370 miljoen) en is daarmee in economisch opzicht veel groter dan de
intensieve veehouderij (€ 25 miljoen, in Noord-Limburg € 110 miljoen). Binnen de tuinbouw
zijn de voedingsmiddelen onder glas (€ 35 miljoen) en de sierteelt in de open grond (€ 50
miljoen) van het grootste belang. Binnen de intensieve veehouderij spelen de
varkenshouderijen de grootste rol (€ 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 € 710, €
520 en € 540 miljoen. Dat de waarde van de intensieve veehouderijketen zo groot is in
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.

−

Sterkten
Economisch krachtig bedrijfsleven

−
−
−
−
−
−

Zeer sterke en grote tuinbouw
Nabijheid Duits achterland
Complete keten aanwezig in regio
Sterke logistieke sector
Innovatief karakter
Ruimte op Klavertje 4

−
−
−
−
−
−
−
−

Kansen
Veranderende consumenteneisen
Demografische ontwikkelingen
Floriade 2012
Benutten van Greenport Venlo als merk
Investeringen in regionale bereikbaarheid
Buitenlandse arbeidskrachten
Invulling van Klavertje 4
Betrokkenheid bij Klavertje 4
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Zwakten
Lage economische groei
Weinig kennisinstellingen aanwezig
Perifere ligging t.o.v. Nederlandse markt

−
−
−

−
−
−
−
−
−

Bedreigingen
Concurrentie van ‘goedkopere’ landen
Demografische ontwikkelingen
Strenge(re) milieuwetgeving
Versnipperde organisatie en initiatieven
Verslechterende nationale bereikbaarheid
Krappe arbeidsmarkt

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 politiekeconomische 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 jarenlang 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 groeit 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
moet 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.
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.
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De Floriade komt snel dichtbij; maak het 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 € 225 tot € 280 miljoen,
aangevuld met een mogelijke toegevoegde waarde van € 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 waar het food & agricluster in Noord-Limburg behoefte aan heeft. Dat komt ook
terug in het Masterplan Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 / Greenport Venlo12. 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.

12 Bron: Greenport Venlo (2009), Masterplan Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 / Greenport Venlo.
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3
Toerisme en recreatie als motor van de
economie?
3.1

Inleiding

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 toeristischrecreatieve voorzieningen groeit hierdoor en leidt ertoe dat de toeristisch-recreatieve 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 om daar geld voor vrij te maken. Dit geldt vooral voor een groeiende
groep van senioren13. Bij zowel overheden als marktpartijen groeit het besef van het belang
van toerisme en recreatie. Zo ook in Limburg. Jaarlijks trekt Limburg miljoenen toeristen.
Na Gelderland is Limburg de provincie die jaarlijks de meeste toeristen trekt. Vooral het
heuvelland en de onderscheidende cultuur, waardoor menig toerist zich in Limburg al in het
buitenland waant, zorgen voor deze toeristische aantrekkingskracht. Toerisme en recreatie
zijn daarom ook een speerpunt in het provinciale beleid en ook in veel gemeentelijke
beleidsplannen wordt ruim aandacht besteed aan de mogelijkheden van toerisme en
recreatie. De sector is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een economische speler van
formaat. Zij biedt werkgelegenheid aan 37.000 mensen en de totale vrije tijdsector
vertegenwoordigt een waarde van 3,5 miljard euro14. Deze cijfers onderschatten bovendien
de feitelijke economische betekenis ervan. Zo profiteren bedrijven die buiten de toeristische
sector opereren, zoals de detailhandel, van de aanwezigheid van toeristen. Op deze wijze
zorgen de bestedingen van toeristen ervoor dat belangrijke voorzieningen in kleine kernen
rendabel kunnen blijven draaien, terwijl dat zonder de toeristen niet mogelijk zou zijn.

3.2

Economisch belang toerisme en recreatie is groot en groeit

Regio Maashorst 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
voor het aantrekken van toeristen en recreanten. Stakeholders in de regio zien recreatie en
toerisme als een sector met groeimogelijkheden, maar zijn niet eensgezind over het belang
van de sector. Is het slechts een alternatief voor andere sectoren die in werkgelegenheid
afnemen, of een speerpunt voor economisch beleid. De lokale overheden neigen naar het
laatste. Regio Maashorst domineert het toeristisch-recreatief aanbod Noord-Limburg door de
aanwezigheid van Toverland en twee grote bungalowparken in de kern America. Mede
daardoor is het aandeel van recreatie en toerisme in de totale werkgelegenheid met 14
procent relatief hoog (zie figuur 3.1).15 Dat is hoger dan gemiddeld in Noord-Limburg en ook
hoger dan landelijk.

13Bron: NBTC (2008), Toekomstvisie vakantiemarkt.
14 Bron: Provincie Limburg, Toeristische Trendrapportage Limburg 2007/08
15 Onder toerisme en recreatie vallen daghoreca, verblijfshoreca en recreatieve activiteiten. Logistieke activiteiten, bijvoorbeeld taxi en busvervoer,
zijn niet meegenomen, aangezien deze activiteiten niet in zijn geheel aan toeristisch-recreatieve activiteiten kunnen worden toegeschreven. Er zijn
veel verschillende definities van toerisme en recreatie en het kan dus goed dat de hier gepresenteerde cijfers afwijken van cijfers uit andere bronnen
doordat de sector op een andere manier is gedefinieerd.
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Figuur 3.1 Aandeel banen in toerisme en recreatie
ten opzichte van het totaal aantal banen, 2007

Bron: LISA
De toeristisch-recreatieve sector in de regio Maashorst heeft zich de afgelopen jaren
ontwikkeld tot een belangrijke economische speler. In de regio is het aantal banen in deze
sector met 28% toegenomen sinds 2001 (figuur 3.2). 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 komst
van Toverland in Park Peelbergen heeft hier sterk aan bijgedragen. De groei in de gemeente
Sevenum is voor het overgrote deel terug te voeren op de komst van dit attractiepark.
Figuur 3.3 toont de verdeling van toeristisch-recreatieve werkgelegenheid over enkele
deelbranches binnen de sector. Hier zien we het enorme belang van de bungalowparken in
America terug. De deelbranche kampeerterreinen en bungalowparken is namelijk sterk
oververtegenwoordigd in de regio Maashorst. Met name hotels en pensions blijken
ondervertegenwoordigd. Dat geldt voor Noord-Limburg, maar zeker ook voor de regio
Maashorst. Er zijn wel verschillen tussen de twee gemeenten in Maashorst. De twee
bungalowparken in America domineren het toerisme in Horst aan de Maas. In Sevenum is
dat juist Toverland en daar is dus relatief veel werkgelegenheid in recreatie.
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Figuur 3.2: Groei banen in toerisme en
recreatie, 2001-2007

Bron: LISA

Figuur 3.3:
Werkgelegenheidsverdeling over
toeristisch-recreatieve banen, 2007

Bron: LISA

Landschap is Limburg’s belangrijkste troef
Bezoekers van Limburg geven aan dat natuur en landschap de belangrijkste reden is voor
hun bezoek aan Limburg16. De waardering van het landschap door Nederlanders wordt
vooral bepaald door de aanwezigheid van historische monumenten, de natuurlijkheid van de
vegetatie, de aanwezigheid van reliëf, de mate van geluidsoverlast, de mate van
horizonvervuiling en de mate van verstedelijking17. Deze indicatoren bepalen samen de
aantrekkelijkheid van landschap en deze is voor 40 regio’s in Nederland berekend18. Figuur
3.4 laat zien dat Zuid-Limburg, samen met de Veluwe, over de hoogste natuurwaarde en
landschappelijke kwaliteiten beschikt van de Nederlandse regio’s. Het landschap in NoordLimburg is echter ook bovengemiddeld aantrekkelijk. De meest fraaie landschappen in
Noord-Limburg vinden we langs de Maas, langs de grens met Duitsland en in delen van de
Peel. De natuurlijke waarde van het Noord-Limburgse landschap blijkt bijvoorbeeld uit de
betiteling van Arcen en Velden als ‘de Tuin van Limburg’.
De opkomende verstedelijking vormt echter een bedreiging voor de kwaliteit van het
landschap en de natuurwaarde. De aanwezigheid van ‘artefacten’ in het landschap, zoals
hoogspanningslijnen, moderne bebouwing, kassen, (snel)wegen en industrieterreinen, heeft
een negatieve invloed op de waargenomen kwaliteit van een natuurlijke omgeving.
Daarmee vormt dit ook een bedreiging voor toekomstige toeristisch-recreatieve
aantrekkelijkheid van het gebied.

16 Bron: VanderTuuk (2006), Imago onderzoek Limburg. In opdracht van de Provincie Limburg.
17 Bron: Alterra (2002), BelevingsGis, versie februari 2002.
18 Bron: Rabobank Nederland (2005), Visie op provinciale dynamiek. Focus op duurzaamheid.
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Figuur 3.4 Aantrekkelijkheid van het landschap

Bron: Rabobank Nederland, 2005

Attracties en evenementen zorgen voor toeristische impuls
Het unieke landschap in Noord-Limburg biedt mogelijkheden voor een veelvoud van
activiteiten. Naast natuurbeleving door wandelen en fietsen, vormen attracties en
evenementen een belangrijke aanvulling in het toeristisch-recreatieve aanbod. Zij zorgen
ook voor heel veel bezoekers en grote attracties of evenementen kunnen tevens zorgen
voor naamsbekendheid van de regio. Veelal worden attracties en evenementen bezocht als
dagtocht. Limburg heeft daarbij als nadeel dat veel mensen de afstand naar Limburg te
groot vinden voor een dagtocht. Noord-Limburg ligt relatief gunstig tot de Nederlandse
markt in vergelijking tot de rest van Limburg. De bekendheid van de regio als
dagtochtbestemming is echter gering. Noord-Limburg trekt echter heel veel
verblijfstoeristen, die een belangrijke doelgroep vormen voor de in de regio aanwezige
attracties en evenementen.
Noord-Limburg beschikt over enkele mooie en grote attracties en evenementen (zie tabel
3.1). Toverland, in Sevenum, is de grootste attractie van Noord-Limburg. Dit attractiepark
heeft zich de afgelopen jaren bovendien sterk ontwikkeld in aantallen bezoekers. Het
Aardbeienland, ook in Horst aan de Maas gelegen, is minder groot maar kende tevens een
sterke groei. De Kasteeltuinen in Arcen staan niet in de tabel omdat er geen gegevens over
bezoekersaantallen bekend zijn. Rond het jaar 2000 trokken deze tuinen echter nog zo’n
300.000 bezoekers per jaar19. De jaren daarna is het bergafwaarts gegaan totdat ze in 2007
zijn overgenomen door Zodiac Zoo. De tuinen hebben nog steeds veel te bieden voor de
toerist, dus de verwachting en de hoop is dat de tuinen weer gaan floreren. Al met al kent
Noord-Limburg een divers aanbod aan attracties en evenementen. In vergelijking met
Midden- en Zuid-Limburg is het aantal echter gering. Verder mist Noord-Limburg ook een
attractie die (inter)nationale bekendheid geniet. Al komt Toverland wel in de buurt.
Bovendien is dit park nog jong en is er tijd nodig om ‘naam en faam’ op te bouwen.
19 Bron: TRN (2001), Toerisme Recreatie Nederland (TRN) (2001), Bezoekersaantallen toeristische attracties 19952000
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Tabel 3.1 Bezoekersaantallen van grote attracties en evenementen in Noord-Limburg
Gemeente

Naam

Sevenum
Venray

Toverland
Kermis

Venlo

Muziekevenement Zomerparkfeest

Venlo

Kinderboerderij Hagenerhof

2004

2005

2006

2007

340.000
n.b.

390.000
200.000

420.000
200.000

523.000
200.000

n.b.

80.000

90.000

114.000

68.066

65.216

64.243

n.b.
50.000

Venlo

Muziekevenement Ouverture

n.b.

50.000

50.000

Arcen

Brouwerij Hertog Jan

35.383

36.324

38.600

n.b.

Horst

Het Aardbeienland

22.500

25.500

29.500

31.500

Melderslo

Asperge- en Champignonmuseum

34.000

31.700

30.300

n.b.

Lottum

Rozenfestival

n.b.

n.b.

n.b.

60.000

Bron: Provincie Limburg

Eenzijdig horeca-aanbod
De vele verblijfstoeristen die de regio trekt, overnachten vooral in de twee grote
bungalowparken in America. Deze twee parken trekken jaarlijks zo’n 1,2 miljoen bezoekers
en vormen daarom de kern van het toeristisch-recreatieve aanbod. Dit biedt enorm veel
potentie voor de nabijgelegen voorzieningen, als cafés en restaurants en attracties. Op de
parken zelf zijn echter ook alle benodigde voorzieningen aanwezig en een aanzienlijk deel
van de bezoekers komt tijdens hun verblijf niet of nauwelijks van het park af. Toeristen die
in hotels overnachten, maken meer gebruik maken van de toeristisch-recreatieve
voorzieningen in de omgeving. Zoals reeds eerder geconstateerd, is het hotelaanbod echter
beperkt in de regio. In figuur 3.5 zien we dat het aantal hotelbedden per 1.000 inwoners,
relatief erg laag is in regio Maashorst. Ook het aantal restaurants per 10.000 inwoners is
beneden gemiddeld. Het aanbod aan cafés en dergelijke is daarentegen weer hoog in
Maashorst.
Figuur 3.5 Aantal horecavoorzieningen per 10.000
inwoners, 2008 (hotelbedden per 1.000 inw.)

Bron: bedrijfschap Horeca en Catering
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3.3

Trends: zorg, wellness en beleven

Wat kunnen we verwachten van de sector toerisme en van de vraag in de nabije toekomst?
(Inter)nationale trends zullen hun (regionale en lokale) uitwerking hebben op de
ontwikkeling van de sector toerisme en recreatie. De vrijetijdsindustrie ademt sterk mee
met de stand van de economie; de omzet is sterk gerelateerd aan het besteedbare
inkomen. Op de korte termijn zal de kredietcrisis ook het toerisme in Noord-Limburg
beïnvloeden, maar op lange termijn zien we wel degelijk kansen voor de verdere
ontwikkeling van deze sector. Want op lange termijn neemt het inkomen in Nederland op
toe. De sterke vergrijzing in Europa heeft bovendien als gevolg, dat ouderen de vrije
tijdsmarkt (gaan) domineren. De vergrijzing zorgt ervoor dat steeds meer mensen meer
vrije tijd hebben en geld hebben om te besteden. Wanneer het toeristisch aanbod goed
afgestemd wordt op de wensen van deze ‘rijke’,‘oudere’ toerist kan de vergrijzing worden
verzilverd.
Kansen in combinaties van zorg en wellness en toerisme
Het combineren van zorg en toerisme is tegenwoordig een populair concept. Voor een
vakantie annex ooglaserbehandeling kan men terecht in Egypte. En wanneer de verzekering
de ingreep wil vergoeden kan men voor een hartoperatie een reis ondernemen naar een
gespecialiseerd ziekenhuis in Bangalore. De nieuwe eigenaar van het Slotervaartziekenhuis
in Amsterdam, heeft ook eigendom aan de Turkse kust en droomt ervan de mogelijkheden
van beide vastgoedcomplexen te combineren bij het aanbieden van zorgarrangementen.
Veel mensen willen echter niet naar het buitenland voor een behandeling. Daarom is men
ook in Zuid-Limburg al actief bezig met het ontwikkelen van het concept ‘Helende
Hellingen’. Ook in Noord-Limburg liggen mogelijkheden voor arrangementontwikkeling
waarbij zorg en een toeristisch verblijf worden gecombineerd. De sterke vergrijzing zorgt
voor de behoefte en ontwikkeling van zorginstellingen. Bij deze ontwikkeling kan al rekening
worden gehouden met de komst van zorgtoeristen en de wens van patiënten om een prettig
verblijf te hebben. Patiënten worden zo de mogelijkheid geboden tijdens een vakantie een
medische behandeling te ondergaan.
Met name arrangementen waarbij zorg gekoppeld wordt aan wellness liggen voor de hand.
Toeristen hebben in toenemende mate behoefte aan comfort en gemak. Dit uit zich in een
sterke toename van de vraag naar luxueuze toeristische voorzieningen. Wellness is een
trend die illustratief is voor de toenemende vraag aan luxe in vrijetijdsbeleving. Deze trend
is vanuit de Alpen overgewaaid naar Duitsland en Nederland. Wellness staat voor ‘jezelf
goed voelen’ en is een trend die van grote invloed is op toerisme en recreatie. De trend kan
worden vertaald naar zingeving, maar ook naar goede voeding, beweging en gezondheid.
Hier liggen kansen voor een water- en natuurrijk gebied als Noord-Limburg, maar dan moet
er wel een faciliterend toeristisch-recreatief aanbod aanwezig zijn. In het kader van wellness
zien we dat steeds meer toeristen/recreanten behoefte hebben aan activiteiten als golfen,
paardrijden, fietsen en zeilen. Daarnaast kan wellness worden vormgegeven door luxe
verblijfs- of dagrecreatieve accommodaties die gericht zijn op schoonheid en gezondheid.
Denk aan beautyfarms, healthclinics en sauna’s. Noord-Limburg leent zich voor toerisme
gericht op dit soort luxe accommodaties ofwel kuuroorden. Het huidige aanbod van
activiteiten en vooral van luxe accommodaties moet echter worden uitgebreid om werkelijk
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vorm te geven aan een wellness-imago van de regio. Aangezien het wellness-aanbod
toeristen in ieder seizoen kan bezighouden stimuleert het de seizoensverbreding.
De toerist is op zoek naar beleving
Een gerelateerde trend betreft de opkomst van de belevingseconomie, waarin de beleving
belangrijker wordt dan het product. De hedendaagse consument is verslaafd aan prikkels en
verlegt elke keer zijn grenzen. Deze trend heeft grote gevolgen voor de sector toerisme.
Een ontwikkeling die hiermee samenhangt, is de verschuiving van recreatie naar
vrijetijdsbeleving. Voor de andere doelgroepen dan de ouderen, dus de werkende mensen
en gezinnen, geldt dat inkomen toeneemt, terwijl de vrije tijd afneemt. Hierdoor zijn de
kwaliteitseisen hoog en moet de belevingsopbrengst gegarandeerd zijn. Het moet een
ervaring zijn die iets toevoegt, zodat de beleving niet vluchtig maar blijvend is. Dus ook de
eerder genoemde vakantie met een medische behandeling is past goed binnen deze trend.
Er zijn ook steeds meer concepten waarbij actief leren centraal staat. Zo kan een bezoekje
aan het museum heel leuk zijn, terwijl er door interactieve onderdelen iets geleerd wordt
door de bezoeker. Een ander voorbeeld is de opkomst van themaparken. Hierbij ontsnapt
men aan de werkelijkheid. Men gaat op in een eigen wereld. Een goed voorbeeld hiervan is
een themapark als Disneyland. Een disneyfilm die men thuis gezien heeft kan nabeleefd
worden in het attractiepark. Maar ook Toverland in Sevenum is een mooi voorbeeld van een
themapark en De Kasteelboerderij te Horst biedt een unieke combinatie van lekker eten en
entertainment.

3.4 Visie: werk samen aan een sterk en eenduidig toeristisch
profiel voor Noord-Limburg
Het belang van de toeristisch-recreatieve sector in de regio Maashorst en Noord-Limburg is
het afgelopen decennium sterk toegenomen. Er is echter nog potentie voor groei van deze
sector. Om deze potentie te benutten moet de sector door overheid en bedrijfsleven als een
serieuze economische pijler worden gezien en gezamenlijk gewerkt aan een visie en beleid
op de sector voor de gehele regio.
Bij het benutten van de kansen moet uitgegaan worden van de eigen sterktes van de
toeristisch-recreatieve sector in de regio. De SWOT-analyse geeft de nodige houvast die
nodig is voor het opstellen van toeristisch-recreatieve visie en beleid op de regio.

−
−
−
−
−
−
−
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Sterkten
Ligging tussen Peel en Maas
Sterk en veelzijdig dagrecreatief aanbod
Ambitie en dadendrang aanwezig
Groote en groeiend economisch belang
toerisme en recreatie
Gemoedelijkheid en gastvrijheid inwoners
Uitgebreide toeristische infrastructuur
Toerisme en recreatie drager van het
landschap

−
−
−
−
−

-

Zwakten
Perifere ligging t.o.v. Nederlandse markt
Beperkt logiesaanbod
Beperkt cultureel aanbod
Bungalowparken weinig verbonden met
regio
Ontbreken sterk toeristisch imago regio
Versnippering van initiatieven
Regio mist bruisende ‘hoofdstad’

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Kansen
Verbinden en coördineren van initiatieven
Gezamenlijke promotie van de regio
Verbind aanbod door arrangementvorming
Inspelen op behoefte aan zorg en wellness
Floriade 2012 als vliegwiel voor groei van
toeristisch aanbod en bekendheid regio
Uitbreiding of vestiging van nieuwe grote
dagrecreatie in Park De Peelbergen
Betrekken bungalowparken bij toeristischrecreatief 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

−
−
−
−
−

Bedreigingen
Concurrentie nabijgelegen gebieden
Vergrijzing zet voorzieningen onder druk
Weinig zichtbare en versnipperde promotie
Krappe arbeidsmarkt
Concurrentie goedkope
verwegbestemmingen

Onze aanbevelingen richten zich op de vraag hoe we deze sterktes beter kunnen benutten
en kansen kunnen verzilveren. De 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
samenwerking tussen toeristisch-recreatieve bedrijven, overheden en andere instellingen
als de Kamer van Koophandel en de Floriade organisatie. Er is een duidelijke behoefte aan
betere samenwerking tussen overheden en ondernemers. De belangrijkste vlakken van
samenwerking waarop winst te behalen is, zijn:
- Gezamenlijk aanpakken van de toeristisch-recreatieve infrastructuur
- Vormen van arrangementen
- Versterken van het imago van de regio
- Afstemmen van het toeristisch-recreatieve beleid tussen de gemeenten
- Voorlichting over dit beleid aan toeristisch-recreatieve ondernemers
- Betrekken van ondernemers bij de vorming en uitvoering van dit beleid
- Verbeteren van de organisatiegraad van toeristisch-recreatieve ondernemers
De belangrijkste uitdaging is het betrekken van de ondernemers bij de ontwikkelingen in de
sector. Vergroten van de organisatiegraad van ondernemers is daarbij cruciaal. De
mogelijke rol van de overheid lijkt hierbij gering te zijn. Zelf wijst de overheid terecht op de
eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer. Maar ook voor de overheid zijn de belangen
groot. Initiatieven waarbij de gemeenten nauw samenwerken met instanties als de Kamer
van Koophandel en de RECRON kunnen het vonkje vormen waardoor de motor op gang
komt. Alles draait hierbij om een ondernemende overheid die de samenwerking initieert en
ondernemers die verder durven te kijken dan hun korte termijn belangen.
Een van de projecten die een gezamenlijke aanpak verdient, is de promotie van de regio.
Om Noord-Limburg te positioneren als een aantrekkelijk toeristisch gebied is promotie
noodzakelijk. Binnen Noord-Limburg moet de regio Maashorst zijn eigen plaats zien te
veroveren. Ondanks de aanwezigheid van grote bungalowparken en het rijke dagrecreatieve
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aanbod is het gebied bij veel Nederlanders onbekend als vakantiebestemming. Het gebied
kent veel kwaliteiten, maar geen van de kwaliteiten springt eruit en de regio kent hierdoor
geen eenduidig en onderscheidend imago. Voor de ontwikkeling van de sector, het
aantrekken van investeerders en toeristen, is het imago van de regio van groot belang. De
regio Maashorst 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’
vergt investeringen van zowel de overheid als de gevestigde bedrijven. De vraag is echter
op welk schaalniveau dat het beste kan gebeuren. De samenwerking moet zich niet
beperken tot de regio Maashorst, maar zich richten op heel Noord-Limburg.
Het besef dat promotie van elkaars sterke kanten de toeristisch-recreatieve sector in heel
Noord-Limburg kan verbeteren, moet bij zowel ondernemers als overheid nog (verder)
groeien. De geringe organisatiegraad en de kleinschaligheid van het toeristisch-recreatieve
ondernemerschap in de regio zal dit niet vergemakkelijken en vereist constante
betrokkenheid van ondernemers.
Voer een integraal en gedragen toeristisch beleid
Goed georganiseerde ondernemers vormen een gelijkwaardigere partner voor de overheid.
Toch hebben ondernemers vaak het gevoel dat de overheid het ‘ware’ ondernemerschap
miskent. Bij het uitbreiden en/of veranderen van de onderneming stuit een ondernemer
vaak op regelgeving. In dit kader is het van groot belang dat het beleid van de (lokale)
overheid transparant en integraal is opgesteld. In zo’n integrale benadering wordt het beleid
op toerisme en recreatie in samenwerking en afstemming bepaald door de verschillende
betrokken afdelingen binnen de gemeente. Vaak hebben verschillende afdelingen hun eigen
ideeën over de rol van toerisme en recreatie. Deze versnippering zorgt vaak voor verkokerd
beleid dat niet alle aspecten behandelt, niet goed is afgestemd op ander beleid en soms
zelfs tegenstrijdig hiermee is. Een ander bezwaar van ondernemers richting de (lokale)
overheid is dat ze vaak niet goed op de hoogte zijn van de visies, plannen, projecten en
subsidiemogelijkheden die door de overheid worden geboden. Ondernemers weten veelal
niet waar ze terecht kunnen voor welke vraag. Het aanwijzen van een centraal
aanspreekpunt voor toeristisch-recreatieve vraagstukken in de Noord-Limburg verdient
daarom aanbeveling. Daarnaast kan de overheid door middel van
voorlichtingsbijeenkomsten, de ondernemer informeren. Deze voorlichting kan bijvoorbeeld
zijn gericht op het toelichten van het beleid en het belang en de mogelijkheden van
overheidssubsidies en professionalisering van de sector. Overigens moet op deze
bijeenkomsten geen sprake zijn van eenrichtingsverkeer. Ook de visie van ondernemers op
de sector en het beleid kunnen in dergelijke bijeenkomsten worden bediscussieerd en door
de overheid worden meegenomen in de vorming van haar visie en beleid.
Stem toeristisch-recreatief aanbod in de regio op elkaar af
Toeristisch en recreatief aanbod moet complementair zijn aan elkaar. Het is belangrijk dat
in de buurt van verblijfshoreca mogelijkheden zijn voor recreatie. Toeristen moeten ook iets
te doen hebben. Weliswaar komen veel mensen daar voor de rust, maar wil men ook
gezinnen met jonge kinderen aantrekken, dan is meer nodig. Naast zwembaden,
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speeltuinen en fietsverhuur, is er nog ruimte voor grootschalige attractie(s) in de regio. Het
is de bedoeling dat Park Peelbergen naast Toverland nog meer attracties en horeca-aanbod
gaat huisvesten. Het trekken van een grote attractie is echter niet gemakkelijk gebleken. De
gemeenten zijn er momenteel nog steeds mee bezig. Het zou goed zijn voor het toeristischrecreatieve aanbod en imago wanneer op korte termijn een geschikte attractie wordt
gevonden die naast Toverland als trekker voor de regio kan fungeren.
Kansen liggen er niet alleen in het uitbreiden of upgraden van het aanbod. Ook het beter
benutten van het huidige aanbod is van groot belang. Toeristen wensen tegenwoordig een
compleet toeristisch-recreatief aanbod. Hoewel de hoeveelheid vrije tijd van de toeristische
consument is gestegen, is de beleving van deze consument vaak ‘druk, druk, druk’. Als
gevolg hiervan zijn toeristen vaak op zoek naar een totaalpakket, waarin zij de mogelijkheid
hebben om diverse vrijetijdsactiviteiten met elkaar te combineren. Hiermee kunnen zij
optimaal gebruik maken van hun vrije tijd en de belevenis maximaliseren. Daarom zoeken
toeristen in toenemende mate naar locaties alwaar zij verschillende activiteiten met elkaar
kunnen combineren.
Noord-Limburg biedt een dergelijk totaalpakket: waterrecreatie in en rondom de Maas,
cultuurhistorie in Arcen, natuurbeleving in de Peel en rondom de Maas, winkelen in Venray
en Venlo en actie en beleving in Toverland en andere kleinere attracties. De huidige situatie
in Noord-Limburg biedt echter nog voldoende aanleiding om de afstemming en de relaties
binnen het toeristisch-recreatieve aanbod te verbeteren. Bij verbetering van afstemming en
relaties binnen het toeristisch-recreatieve aanbod denken wij onder meer aan
arrangementen en investeringen in de toeristisch-recreatieve infrastructuur. Initiatieven van
samenwerkende toeristische ondernemers in de vorm van arrangementen, bieden veel
mogelijkheden. Dit kan bijvoorbeeld door dagrecreatieve voorzieningen met
verblijfsaccommodaties te verbinden. Hierdoor kan het verblijf van bezoekers in de regio
worden verlengd, waarmee de economische spin-off groter wordt. In Noord-Limburg wordt
overigens al wel aan de ontwikkeling van thematische arrangementen gewerkt. Mooie
voorbeelden zijn het golfarrangement van het Parkhotel in samenwerking met de Golfhorst
en het culinair entertainment in de Kasteelboerderij in Horst. Vooral bij het betrekken van
de bungalowparken bij dergelijke arrangementen, valt nog veel te winnen.
Laat Venlo bruisen en verbindt stad en platteland
Er is dus een breed palet aan toeristisch-recreatieve voorzieningen aanwezig. Het winkelen
in Venlo en Venray is hierboven genoemd in dit kader. Van een recreatieve winkelfunctie is
echter nog geen sprake. Venlo is wel de hoofdstad van Noord-Limburg, maar winkelen in
deze stad heeft nog teveel het karakter van ‘runshoppen’ en te weinig ‘funshoppen’. In het
rapport ‘Venlo, stad zonder grenzen’ pleit de Rabobank voor een transformatie van Venlo
van inkoopstad naar trekpleister. Uit deze uitdaging spreekt de ambitie om als Venlo 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 meerdere
doelgroepen aanspreken. Daarnaast zal de stad sterk verbonden moeten zijn met de regio.
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Een stevige verbinding tussen Venlo en het omliggende platteland creëert kansen voor de
regio. Deze wederkerige relatie moet ook de basis zijn voor de promotie van de regio. Het is
dus niet enkel 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.
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
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.
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4

Arbeidsmarkt

4.1

Inleiding

Het presteren van het bedrijfsleven is 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. Het jaar
2008 werd 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 zal wel voor een tijdelijke verruiming van de arbeidsmarkt
zorgen. Hoewel veel bedrijven op dit moment dus weinig ruimte hebben mensen aan te
nemen, zal dit voor bedrijven die nog wel in personeel kunnen en durven te investeren een
goed moment zijn.

4.2

Huidige situatie op de regionale arbeidsmarkt

Woon- of werkregio?
Maashorst kan niet als een typische woonregio worden getypeerd. In de regio zijn namelijk
ruim 19.000 banen. De beroepsbevolking is echter ruim 20.000 mensen groot. De
verhouding tussen banen en beroepsbevolking geeft de relatieve omvang van het
bedrijfsleven weer. In Maashorst komt de werkgelegenheidsfunctie daarmee op 0.95, ofwel
voor iedere persoon in de beroepsbevolking zijn er 0,95 banen beschikbaar in de regio. In
Noord-Limburg is de werkgelegenheidsfunctie 1,03 en is het aantal banen groter dan de
omvang van de beroepsbevolking. Venlo en Venray zijn dominante werkgemeenten in de
regio en trekken ook veel pendelaars naar zich toe om te werken. Een typische woonregio is
Maashorst dus niet, maar in vergelijking met deze twee stedelijke gemeenten is de werkfunctie beperkt. Kortom, de woon- en werkfunctie van Maashorst houden elkaar in balans.
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Figuur 4.1 Pendel, 2005

Bron: Provincie Limburg, bewerking Rabobank

Achterblijvende aantrekkingskracht op (potentiële) werknemers
In zowel Venray als Venlo is er sprake van een positief pendelsaldo, ofwel er komen meer
forensen naar de regio toe om te werken dan dat er forensen vanuit de gemeente elders
werken (figuur 4.1). In Maashorst is er juist sprake van een negatief pendelsaldo. We zien
tevens dat de gemiddelde werknemer in Maashorst slechts 6,5 km van zijn werk af woont
(figuur 4.2). Hier geldt wederom dat Venlo en Venray werknemers aantrekken van grotere
afstanden, respectievelijk 8,9 km en 8,1 km van de woonplaats. Gemiddeld in Nederland ligt
de pendelafstand van de werknemer op 11,4 km. Deze gemiddelde pendelafstand zegt iets
over de aantrekkingskracht van de regio op (potentiële) werknemers. Hoe groter de afstand
die men bereid is om af te leggen naar de werkregio, hoe groter de aantrekkingskracht van
de regio op de arbeidsmarkt. We moeten constateren dat deze aantrekkingskracht beneden
gemiddeld is in Noord-Limburg en specifiek Maashorst.
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Figuur 4.2 Aantrekkingskracht arbeidsmarkt
gemiddelde pendelafstand inkomende forens (km)

Bron: CBS, bewerking Rabobank

Werkloosheid in regio is (nog) laag
De werkloosheid in de regio is met 3% in 2007 erg laag in vergelijking met de 5% landelijk.
Er is dan ook sprake van krapte op de arbeidsmarkt. De economische teruggang waar we nu
en ook in 2009 mee te maken krijgen zal tijdelijk voor verruiming op de arbeidsmarkt
zorgen. Op de lange termijn voorzien we echter het doorzetten van deze krapte. Deze
krapte heeft een kwantitatief en een kwalitatief aspect. Het kwalitatieve aspect heeft te
maken met de (mis)match tussen vraag en aanbod.
Figuur 4.3 Bevolkingsopbouw naar leeftijdsklasse,
2008

Bron: CBS, bewerking Rabobank
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Omvang beroepsbevolking neemt sterk af komende 20 jaar
Eerst gaan we in op het kwantitatieve aspect. Op dit moment is de bevolking in Maashorst
en Noord-Limburg niet sterker vergrijsd dan landelijk. Veel gezinnen met kinderen zorgen
voor een grote groep kinderen in de bevolkingsopbouw. De potentiële beroepsbevolking is
slechts een iets kleiner dan gemiddeld. In de periode tot 2025 geven de prognoses echter
aan dat de potentiële beroepsbevolking in Maashorst zal afnemen met 9% (figuur 4.4). In
Nederland als geheel neemt de potentiële beroepsbevolking met 4% af. Deze sterke afname
in Maashorst komt doordat de huidige bevolking een grote groep 45-65 jarigen kent. Maar
liefst 40% van de beroepsbevolking in Maashorst bevindt zich in deze leeftijdscategorie en
zal de komende jaren terechtkomen in de pensioengerechtigde leeftijd.
Figuur 4.4 Prognose bevolkingsgroei naar
leeftijdsklasse, 2008-2025

Bron: CBS, bewerking Rabobank
Deze bevolkingsopbouw wordt met name veroorzaakt door het migratiepatroon. Het zijn
vooral jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar die uit de regio vertrekken om
elders te studeren. Tegenover het vertrek van de jongeren staat wel een instroom van
gezinnen, maar die stroom is bij lange na niet groot genoeg om de uitstroom te
compenseren. Deze zogenoemde ‘brain drain’ zorgt ervoor dat veel (toekomstig)
arbeidspotentieel en kennis uit de regio verdwijnt.
Laagopgeleide beroepsbevolking, potentiële hoogopgeleide jongeren vertrekken
Daarmee zijn we aangekomen bij het kwalitatieve aspect van de krapte op de arbeidsmarkt.
Het vertrek van jongeren uit de regio zien we terug in het gemiddelde opleidingsniveau van
de beroepsbevolking in de regio. Het opleidingsniveau van werknemers in Noord-Limburg is
lager dan gemiddeld in Nederland. In de regio is ook veel behoefte aan laag geschoolden.
Dat geldt met name voor de grote primaire sector (tuinbouw). Toch betreft het daar vaak
banen waar weinig Nederlanders meer hun bed voor uitkomen of gewoonweg te duur zijn.
We zien dan ook op grote schaal Oost-Europeanen en vooral Polen, naar Noord-Limburg
komen voor werk. Grote producenten in de primaire sector vormen belangrijke werkgevers
in de regio, maar halen soms tot driekwart van hun personeel uit Oost-Europa.
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Figuur 4.5 Opleidingsniveau, 2007

Bron: RAIL, 2009

4.3

Trends op de arbeidsmarkt

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de regio Maashorst worden sterk beïnvloed door
trends die we signaleren in Nederland, maar ook in de rest van de wereld en in specifieke
sectoren. Voordat we ingaan op onze visie op de regionale arbeidsmarkt behandelen we
eerst enkele belangrijke trends die de arbeidsmarkt beïnvloeden.
Krimp van de bevolking onomkeerbaar?
De hierboven gepresenteerde demografische prognoses vormen een belangrijke trend die
de toekomst van de regionale economie zal beïnvloeden. Een bevolkingskrimp gaat samen
met een krimp van de economie, of er moet een sterke productiviteitsverhoging of toename
van de arbeidsparticipatie tegenover staan. Is deze bevolkingskrimp en met name de
beroepsbevolkingkrimp nu onvermijdelijk? Dat is niet het geval. Deze prognoses zijn
gebaseerd op de huidige leeftijdsopbouw, migratiepatronen en ook woningbouwplannen in
de regio. Vaak zien we dat gemeenten op basis van bevolkingsprognoses besluiten om geen
uitgebreide woningbouwplannen te maken, terwijl die prognoses juist mede zijn gebaseerd
op die plannen. Migratiepatronen kunnen worden beïnvloed door onder meer woningbouw.
Woningbouw alleen is natuurlijk niet voldoende. Hoogwaardige werkgelegenheid, een prettig
woonklimaat en een passend en sterk imago zijn nodig om mensen en vooral
hoogopgeleiden naar de regio toe te trekken.
Internationalisering van de arbeidsmarkt
Veel Oost-Europeanen trekken nu al naar Nederland om in de bouw en de tuinbouw te
werken. Nu zijn dat veelal Polen. In de toekomst zullen dat ook steeds meer Bulgaren en
Roemen worden. Naast de primaire sectoren waar we deze arbeid nodig hebben, zal de
komende jaren de arbeidsmarktkrapte ook de zorgsector treffen. Het is te verwachten dat
ook in deze sector mensen uit het buitenland komen te werken. Men zou verwachten dat de
arbeidsmarkt in de regio Noord-Limburg al sterk internationaal is georiënteerd. Maar slechts
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een gering deel van de banen in deze regio worden ingevuld door Belgen en Duitsers uit de
buurregio’s. De juridische en belastingtechnische barrières zijn nog niet geslecht. Daarnaast
bestaan er nog andere barrières als bijvoorbeeld de cultuurverschillen tussen de
verschillende buurlanden. Toch zal het de komende jaren waarschijnlijk gemakkelijker
worden voor de buren om in Nederland te werken en andersom.
Productiviteitstijging door procesinnovatie
De productiestructuur van de regionale economie met relatief veel industrie, logistiek en
agribusiness, biedt veel potentie voor productiviteitstijging. Juist in deze sectoren zijn
daarvoor nog veel mogelijkheden en juist in deze sectoren is het ook nodig om de
arbeidskosten zo laag mogelijk te houden om concurrentie uit het buitenland het hoofd te
kunnen bieden. De tuinbouw in de regio is erg actief bezig met schaalvergroting en
mechanisering. Deze door kosten gedreven procesinnovaties zijn van groot belang voor het
voortbestaan van de sector, maar heeft natuurlijk implicaties voor de arbeidsmarkt. In de
toekomst zullen minder werknemers nodig zijn voor het behalen van dezelfde productie. De
werkgelegenheid die nog wel nodig is, verandert van aard. De vraag naar laaggeschoolde
arbeid zal afnemen. De vraag naar middelbaar en hooggeschoolde arbeid zal relatief
belangrijker worden.
Kenniseconomie vraagt veel van de arbeidsmarkt
Nederland wil de kenniseconomie versterken. Kennis is de motor van de toekomstige groei.
Een hoog gekwalificeerd arbeidsaanbod is onontbeerlijk, wil Nederland het hoge
welvaartsniveau en de collectieve voorzieningen in stand kunnen houden. Maar de
ontwikkeling van het kennisniveau in Nederland stagneert en blijft achter bij die in andere
westerse landen. Niet langer is het vanzelfsprekendheid dat elke nieuwe generatie
schoolverlaters die zich op de arbeidsmarkt meldt hoger is opgeleid dan de vorige.
Daarnaast groeit de vraag naar hoger opgeleiden in Nederland harder dan het aanbod. In
2010 zijn er naar verwachting per saldo 75.000 hoger opgeleiden te weinig om aan de
vraag te kunnen voldoen. Dat brengt risico’s met zich mee voor de sociaal economische
ontwikkeling. De knelpunten doen zich vooral voor op hbo-niveau en de hogere mboniveau’s. Wat betreft het aandeel hoger opgeleiden in de bevolking verliest Nederland in
internationaal verband snel terrein. In tweederde van de OESO-landen groeit het aantal
hoger opgeleiden sneller dan in Nederland.20

4.4

Visie

Hoe werken de bovengenoemde trends door op de regionale arbeidsmarkt? De
onderstaande SWOT-analyse geeft de nodige houvast bij het bepalen van deze effecten en
ook de kansen die er liggen op het gebied van de arbeidsmarkt.

20 Bron: RWI (2006), Eerder tekort dan overschot hoger opgeleiden.
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Sterkten
Goede arbeidsmoraal bevolking
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Instroom goedkope krachten uit OostEuropa
Nabijheid universiteitsregio’s Eindhoven,
Maastricht en Nijmegen
Aanwezigheid Fontys Hogeschool
Mooie en prettige leefomgeving
Sterke positie in de agribusiness
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Kansen
Versterken imago als woon- en werkregio
Investeren in versterken leefmilieu
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Ontwikkeling Greenport
Verbreden economie
Investeringen in kennis agribusiness
Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
Grensoverschrijdende arbeidsmarkt
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Zwakten
Onzichtbaar woon- en werkimago regio
Weinig aantrekkingskracht arbeidsmarkt
Sterke aanwezigheid conjunctuurgevoelige
sectoren (logistiek, industrie)
Krimp beroepsbevolking door vergrijzing
Groot aantal laag opgeleiden
Vertrek jongeren uit regio

Bedreigingen
Doorzettende krimp beroepsbevolking
Verdwijnen van know-how bij ervaren
werknemers door vergrijzing
Weinig interesse voor technisch onderwijs
Verschuiving logistiek draaipunt naar oosten

Werk aan imago als woon- werkregio
Een van de belangrijkste conclusies is dat de regio weinig aantrekkingskracht heeft op
potentiële werknemers. Jonge mensen trekken weg uit de regio en daartegenover staan te
weinig inkomende migranten. Dit alles leidt tot een krimpende en laagopgeleide
beroepsbevolking. Onze aanbevelingen richten zich dan ook vooral op het benutten van
kansen om de regio aantrekkelijker te maken voor zowel wonen als werken.
In het vorige hoofdstuk hebben we het reeds gehad over regio branding in het kader van
toerisme en recreatie. Een dergelijke 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
noemer, zodat de verschillende campagnes elkaar aanvullen en versterken.
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
ook passende woonmilieus ontwikkelen voor de beoogde doelgroep. De ontwikkelingen op
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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.
Investeer in kennisinfrastructuur
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 logistiek21. 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.
Het aandeel hoger opgeleiden in Noord-Limburg is laag, maar dat lijkt in de vraag te
voorzien aangezien er ook een aanzienlijke vraag is naar lager geschoold personeel. Het
lager geschoold personeel concentreert zich echter in sectoren die krimpen of waar
mechanisering en schaalvergroting zorgen voor afname van de arbeidsvraag. Bovendien
kent de agro-logistieke sector de ambitie om onderscheidend en innovatief te zijn ten
opzichte van de andere Greenports in Nederland. Er is dan ook een kwalitatieve mismatch
tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en wij verwachten dat deze mismatch groter
wordt wanneer er te weinig wordt geïnvesteerd in de kennisbasis. 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 de logistiek waardoor de eisen aan de arbeidsmarkt hoger worden.
Versterk kennisbasis in agribusiness en logistiek
De komst van de Floriade en de aanleg van Greenport Venlo zijn heel welkom en moeten
vooral worden benut om het onderscheidende vermogen van de regio te versterken door
het vergroten van de kennisbasis in de agribusiness en logistiek. Het versterken van deze
kennisbasis is lastig te sturen en van veel factoren afhankelijk. De aanwezigheid van
onderzoeks- en onderwijsinstellingen in de regio is wel een tastbaar aspect. Die moet
worden versterkt en tevens gefocust op kennis die nodig is in het bedrijfsleven. Dat
betekent ook investeren in de relatie tussen bedrijfsleven en de onderwijs- en
onderzoeksinstellingen. Een veelgehoorde wens is de komst van een universiteit naar
Noord-Limburg. Denk hierbij aan dependances van faculteiten van bijvoorbeeld de
Wageningen Universiteit en de Technische Universiteit van Eindhoven.
Investeer 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 omtrent de A74 moeten worden aangevuld met een verbreding van de
21 Bron: Dagblad De Limburger (2009, 17 februari), 25.000 banen door Greenport
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A67 en het doortrekken van de A77 naar Helmond om Airport Weeze beter te ontsluiten met
het Limburgse achterland.
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