Toekomst in eigen hand

Economisch perspectief voor de regio Peel en Maas

2

Toekomst in eigen hand | Economisch perspectief voor de regio Peel en Maas

Toekomst in eigen hand
Economisch perspectief voor de regio Peel en Maas

Toekomst in eigen hand | Economisch perspectief voor de regio Peel en Maas

3

Inhoudsopgave
De economie van Peel en Maas

7

Structuur en ontwikkeling

7

Het economisch presteren

9

Food & agri

13

Food & agri in cijfers

13

Huidige stand van zaken

17

Benut de kansen en ga de uitdagingen aan

19

Maakindustrie

25

De maakindustrie in cijfers

25

Huidige stand van zaken

26

Visie op de maakindustrie in Peel en Maas

27

Kansen voor andere sectoren

30

Toekomst in eigen hand | Economisch perspectief voor de regio Peel en Maas

Voorwoord
Voor u ligt het rapport ‘Toekomst in eigen hand – economisch perspectief voor de regio
Peel en Maas’. Het is de weerslag van een onderzoek door Rabobank Nederland naar de
economische stand van zaken in onze regio en de kansen voor de toekomst. Het is ook
een vervolg op ‘Sporen naar de toekomst’, een soortgelijk rapport uit 2005.
Met dit nieuwe onderzoek wil Rabobank Peel en Maas bedrijven en bestuurders helpen
bij het nemen van belangrijke beslissingen, zodanig dat de regio als geheel er beter van
wordt.
De afgelopen jaren heeft Peel en Maas het relatief goed gedaan en een behoorlijke
economische groei doorgemaakt. In de tweede helft van 2008 sloeg de economische
crisis echter toe. De onderzoekers hebben de jongste ontwikkelingen niet meer mee
kunnen nemen. Hun rapport biedt evenwel aanknopingspunten en inzichten die juist
nú en in de toekomst relevant zijn. De horizon van deze studie is niet die van de recessie.
De aanbevelingen die uit dit onderzoek voortkomen richten zich op de komende
decennia, ten minste tot 2020. De recessie heeft dus wel degelijk invloed op de regio,
maar dit onderzoek kijkt verder vooruit.
De onderzoekers concluderen dat de grote diversiteit van de regionale economie (die
zowel agrarisch als industrieel is) volop kansen biedt om in veel interessante ontwikkelingen een rol te spelen. Ondernemers moeten dan wel over hun eigen sector heen
samenwerking zoeken en creatief op zoek gaan naar nieuwe producten. Dat kan in onze
eigen regio, maar ook het bredere verband van Greenport Venlo biedt daartoe alle kans!
In deze studie komen drie thema’s aan bod. Het rapport start met een algemene economische schets van de regio Peel en Maas, waarbij we inzoomen op het presteren van
het bedrijfsleven. Vervolgens diepen we twee thema’s verder uit: het food & agricluster
en de maakindustrie. De doelstelling van dit onderzoek is om over die twee thema’s een
aantal aanbevelingen te doen die de regio in economisch opzicht versterken.
De laatste decennia is gebleken dat het met het ondernemerschap in Peel en Maas
goed zit. De ‘Peelmentaliteit’ van aanpakken en creatief omgaan met de aanwezige
mogelijkheden heeft de regio welvaart én welzijn gebracht. Ik ga er van uit dat Peel en
Maas ook de komende jaren het beste uit zichzelf zal halen. Ik hoop dat de informatie
die de Rabobank hen met dit rapport biedt, daarbij helpt.
Een uitgebreide versie van dit rapport vindt u op www.rabobank.nl/peelenmaas.
Jan Ummenthum
directievoorzitter
Rabobank Peel en Maas
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De economie van
Peel en Maas
Structuur en ontwikkeling
In vergelijking met Nederland is de agrarische sector zeer sterk vertegenwoordigd in
Peel en Maas. De sector neemt maar liefst 22 procent van de totale werkgelegenheid
voor zijn rekening. Ook voor Noord-Limburgse begrippen (9 procent) is dat een zeer
hoog aandeel. Landelijk gezien valt slechts 3 procent van de werkgelegenheid in de
agrarische sector. De zakelijke dienstverlening en de zorg zijn juist sterk ondervertegenwoordigd in Peel en Maas. Slechts 8 respectievelijk 10 procent van de werkgelegenheid
komt voor rekening van deze sectoren. Landelijk is dat 18 en 15 procent (zie figuur 1).
De ontwikkeling van de werkgelegenheid in Nederland laat een herkenbaar patroon
zien (figuur 2). Na de internetbubbel aan het begin van deze eeuw daalde de werkgelegenheid om sinds 2005 weer op te krabbelen. Een vergelijkbare ontwikkeling zien we
in de Noord-Limburgse regio’s. Binnen Noord-Limburg was de groei in Peel en Maas
bovengemiddeld, maar deze lag wel onder het landelijke groeiniveau.

Figuur 1: Productiestructuur werkgelegenheid, 2007
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Figuur 2: Werkgelegenheidsindex (2000 = 100)
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Regio Peel en Maas is qua aantal vestigingen even groot als regio Maashorst. Regio Venlo
is met ruime voorsprong de grootste regio qua aantal vestigingen. Het percentage
starters1 blijft in Peel en Maas met 7,4 procent iets achter ten opzichte van de andere
regio’s in Noord-Limburg (zie figuur 3). In Noord-Limburg ligt het percentage starters op
gemiddeld 8,4 procent, in Nederland is dat 7,6 procent. In regio Peel en Maas startten in
de periode 2004-2006 gemiddeld ongeveer 160 ondernemers per jaar een bedrijf. Daar
staat tegenover dat per jaar gemiddeld ongeveer 105 ondernemers hun bedrijf hebben
opgeheven. Het lagere percentage starters in Peel en Maas wordt gecompenseerd door
het relatief beperkte aantal opheffingen dat in Peel en Maas met 4,8 procent lager is
dan in de overige regio’s in Noord-Limburg. In Noord-Limburg is het gemiddeld aantal
opheffingen 6,3 procent, in Nederland is dat 6 procent.

Figuur 3: Bedrijvendynamiek, gemiddeld over periode 2004-2006
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Het economisch presteren
De economische prestaties van Nederlandse regio’s worden gemeten aan de hand van
acht variabelen. Deze variabelen zijn ondergebracht bij twee indicatoren: ‘economische
groei’ (winstgroei, productiegroei, investeringsgroei en arbeidsvolumegroei) en ‘economische kracht’ (rendement op eigen vermogen, arbeidsproductiviteit, investeringsratio en werkgelegenheidsfunctie). Samen vormen zij de score voor de ‘economische
prestatie’. De economische prestatie van een regio waarderen we met een rapportcijfer,
waarbij de gemiddelde waarde voor Nederland op een 6 wordt gezet. De hieronder
genoemde cijfers zijn dus rapportcijfers die aangeven of Peel en Maas onder of boven
het landelijk gemiddelde scoort.

1 Starters zijn nieuw opgerichte bedrijven. Oprichtingen zijn oprichtingen van
nevenvestigingen van reeds bestaande bedrijven.
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Peel en Maas scoort een 5,8 voor de prestaties van het bedrijfsleven in 2007. Dat is voor
Peel en Maas weliswaar net onder het gemiddelde, maar wel een forse stijging ten
opzichte van 2006 (5,3). Andere regio’s in Noord-Limburg scoren hoger dan Peel en
Maas. Vooral Venlo e.o. doet het met een 6,2 relatief goed. De 5,8 voor Peel en Maas is

De 5,8 voor Peel en Maas
is geen cijfer om je voor te schamen
echter geen cijfer om zich voor te schamen. Het gebied is economisch gezien weliswaar
een belangrijke speler door het grote belang van de agrarische sector voor de omliggende regio, maar heeft ook een belangrijk woonfunctie. Het gebied kent veel groen,
veel ruimte en kleine dorpen. De economische intensiteit is in grote delen van de regio
relatief laag en daardoor scoort de regio op economische prestatie onder het gemiddelde. In dat kader is Peel en Maas goed vergelijkbaar met omliggende gebieden ten
noorden en ten zuiden van de regio.

Figuur 4: Rapportcijfers voor bedrijfsprestatie
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Voor economische groei en economische kracht, de twee onderliggende indicatoren
van de economische prestatie, scoort Peel en Maas een 5,7 respectievelijk een 5,8. De
economische kracht liet een kleine daling zien ten opzichte van 2006 (5,9), terwijl het
rapportcijfer voor economische groei een enorme stijging kende (4,7 in 2006). Binnen
de economische groei scoort de regio een onvoldoende voor alle vier de indicatoren.
Peel en Maas scoort een 5,5 op arbeidsvolumegroei, een 5,7 op investeringsgroei, 5,8 op
productiegroei en een 5,8 op winstgroei. Op de indicatoren behorende bij economische
kracht scoort Peel en Maas laag op werkgelegenheidsfunctie (4,9) en arbeidsproductiviteit (4,7) en krijgt de regio mooie cijfers voor investeringsratio (7,1) en rentabiliteit op
eigen vermogen (6,6).
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Food & agri
Food & agri in cijfers
Het belang van de agrarische sector in Noord-Limburg en Peel en Maas is groot.
In Noord-Limburg neemt deze 9 procent van de totale werkgelegenheid voor zijn rekening, in Peel en Maas zelfs 22 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 speelt geen kleine rol in Peel en Maas, maar de tuinbouw
is verreweg het belangrijkst. De tuinbouw neemt maar liefst 71 procent van de totale
economische waarde van de landbouw voor zijn rekening (figuur 5). Binnen de tuinbouw zijn de voedingsmiddelen onder glas van het grootste belang, zeker wanneer we
daar ook de champignonteelt onder rekenen. Binnen de intensieve veehouderij spelen
de varkenshouderijen de grootste rol (zie figuur 6).

Figuur 5: Economisch belang branches in de
primaire sector

Figuur 6: Economisch belang productgroepen in de
primaire sector
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De toegevoegde waarde van de tuinbouw in Peel en Maas bedraagt ongeveer € 110
miljoen (in Noord-Limburg € 370 miljoen) en is daarmee in economisch opzicht vier
keer zo groot als de intensieve veehouderij (€ 27 miljoen, in Noord-Limburg € 110
miljoen; zie tabel 1 en 2). Het aandeel van Peel en Maas in Noord-Limburg is daarmee
ongeveer een derde als het gaat om de tuinbouw en een kwart voor wat betreft de
intensieve veehouderij. Uit tabel 1 blijkt dat Peel en Maas qua omvang van de tuinbouw
goed vergelijkbaar is met Maashorst. Daarbij geldt dat Peel en Maas vooral is gericht op
glasvoeding en Maashorst vooral op open sierteelt.

Tabel 1: Toegevoegde waarde en belang van de tuinbouw
Peel en Maas

Leudal
%

Maashorst

Venlo e.o.
%

%

Venray e.o.
%

Noord-Limburg

%

%

81,4

3%

6,6

0%

63,8

50%

72,5

88%

23,4

42%

239,8

65%

Voeding glas

50,0

45%

3,8

11%

35,3

28%

45,0

54%

7,4

13%

137,1

37%

Sier glas

15,7

14%

2,8

8%

18,2

14%

27,5

33%

6,6

12%

66,7

18%

Glasteelt

Paddestoelen

15,7

14%

0,1

0%

10,4

8%

-0

%

9,5

17%

35,9

10%

29,7

7%

26,8

0%

64,0

50%

10,1

12%

32,4

58%

130,5

35%

Voeding open

14,2

13%

7,1

21%

14,7

11%

2,3

3%

6,8

12%

37,1

10%

Sier open

15,5

14%

19,7

59%

49,4

39%

7,8

9%

25,5

46%

93,4

25%

111,1

100%

33,4

100%

127,8

100%

82,6

100%

55,8

100%

370,2

100%

Vollegrondsteelt

Totaal

Bron: CBS, bewerking Rabobank

Tabel 2: Toegevoegde waarde en belang van de intensieve veehouderij
Peel en Maas

Leudal

%
Varkens

Maashorst

%

Venlo e.o.

Venray e.o.

%

%

Noord-Limburg

%

%

21,1

77%

11,8

56%

18,8

75%

2,8

83%

43,9

73%

84,2

76%

Rund (vlees)

1,4

5%

0,9

4%

1,2

5%

0,3

9%

0,9

2%

3,9

4%

Kippen

4,0

14%

6,9

33%

4,8

19%

0,1

3%

14,1

24%

20,0

18%

Overig vee

0,8

3%

1,5

7%

0,1

1%

0,2

6%

0,9

1%

2,0

2%

27,4

100%

21,1

100%

25,0

100%

3,4

100%

59,8

100%

110,2

100%

Totaal

Bron: CBS, bewerking Rabobank

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 & 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 (zie figuur 7).
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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. Een belangrijke kanttekening is dat Veiling ZON niet in deze cijfers is verwerkt. Met een omzet van
€ 283 miljoen is de veiling een grote speler in de tuinbouwketen. De toegevoegde
waarde van de veiling zou daarom aan de totale tuinbouwketen (glastuinbouw en vollegrondstuinbouw samen) moeten worden toegevoegd.

Figuur 7: Toegevoegde waarde in de ketens in Noord-Limburg
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Huidige stand van zaken
De agrarische sector kent een aantal sterke en zwakke kenmerken die in het rapport
uitvoerig worden beschreven. Daarnaast zijn er trends en ontwikkelingen in de sector
en, meer specifiek, de regio gaande die van invloed zijn op de agrarische sector in Peel
en Maas. Deze zijn hieronder schematisch weergegeven.

Sterkten

Zwakten

• Hoge economische kracht
• Lage economische groei
• Zeer sterke en grote tuinbouw
• Weinig kennisinstellingen aanwezig
• Nabijheid Duitse markt
• Perifere ligging t.o.v. Nederlandse markt
• Complete keten beschikbaar		
• Sterke logistieke sector		
• Innovatief karakter		
• Ruimte op Klavertje 4
• Investeringen in bereikbaarheid

Kansen

Bedreigingen

• Veranderende consumenteneisen
• (Internationale) concurrentie
• Demografische ontwikkelingen
• Demografische ontwikkelingen
• Floriade
• Strenge(re) milieuwetgeving
• Benutten van Greenport Venlo als merk
• Versnipperde organisatie en initiatieven
• Mogelijkheden van buitenlandse arbeidskrachten
• Krappe arbeidsmarkt door mismatch tussen vraag en aanbod
• Invulling van Klavertje 4
• Maatschappelijke kosten van buitenlandse arbeidskrachten
• Betrokkenheid bij Klavertje 4
(huisvesting, zorg, verkeersdrukte, et cetera)
• Luchthavens (Weeze, Düsseldorf, Maas tricht, Eindhoven)
• Verslechterende bereikbaarheid richting
betrekken in de keten
West-Nederland (A67)
• Ketenbreed opgezette opleidingen		
• Profilering van de regio als mooi woon- en werkgebied
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Benut de kansen en ga de uitdagingen aan
De agrarische sector in Nederland is aan een aantal trends en ontwikkelingen onderhevig. Deze hebben ook hun weerslag op Noord-Limburg en Peel en Maas. 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 arbeids-

Proces van internationalisering en
globalisering zet zich de komende
decennia voort
krachten, de komst van de Floriade 2012 en ontwikkelingen op Klavertje 4. Daarnaast zal
de toekomstige politiek-economische richting van Europa van invloed zijn op de sector.
Daarbij is het zeer de vraag of de balans zal doorslaan naar een open economie waarin
de krachten van de wereldmarkt overheersen, of een open economie met een sterke
organisatie, stimulering en tot op zekere hoogte ook bescherming in Europees verband.
In elk geval zal het proces van internationalisering en globalisering zich de komende
decennia voortzetten.

Optimaliseer de balans tussen kosten en opbrengsten
Een deel van de bovenstaande trends doet zich al jarenlang voor. De agrarische sector in
Noord-Limburg heeft hierop gereageerd door 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 de komende decennia nodig zijn om de concurrentiestrijd niet te verliezen. Oftewel: boeren en tuinders, blijf optimaliseren.
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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-klaarmaaltijden 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.

Herstructureer de agrarische grond efficiënt
Door de groeiende behoefte aan agrarische grond in Noord-Limburg wordt de druk op de
ruimte steeds groter. Hierdoor raken andere functies van de ruimte in het geding.
Om de groei van de landbouw harmonieus te laten verlopen, is herstructurering essentieel.
Hiertoe is een goede stap gezet met de projectvestigingslocaties Californië (niet gelegen

Er is nog steeds sprake
van versnippering
in Peel en Maas) en Siberië op Klavertje 4, de concentratiegebieden voor glastuinbouw en
de landbouwontwikkelingsgebieden voor de intensieve veehouderij. Zonder Klavertje 4
waren de grote schaalsprongen niet mogelijk. Er is echter nog steeds sprake van versnippering. Landbouwbedrijven liggen nog steeds verspreid over het gebied en de concentratiegebieden zijn nauwelijks ontwikkeld, blijkens de interviews. Hoewel de ruimte voor
agrarische bedrijven beschikbaar is, lijkt de verplaatsing, en dus de werkelijke herstructurering, nauwelijks op gang te komen.
Met het Structuurplan Buitengebied Regio Peel en Maas geven de vier gemeenten aan dat
uit beleidsoogpunt concentratie van glastuinbouw op de projectlocaties en de concentratiegebieden gewenst is. Daarmee wordt de voorkeur gegeven aan het verplaatsen van
bedrijven naar die locaties. Vanuit het oogpunt van leefbaarheid en economische dynamiek
rondom de dorpen is het echter van belang dat de bestaande bedrijven toekomstperspectief houden. Deze bedrijven kunnen uitbreiden tot maximaal 5 hectare, op voorwaarde dat
een tegenprestatie wordt geleverd. Hiermee stellen de gemeenten de kaders waarbinnen
bedrijven mogen opereren. Willen bedrijven groeien tot boven 5 hectare, dan zullen zij een
plek op een concentratiegebied of een projectlocatie moeten zoeken. Ook hiermee is een
goede stap gezet. Het zal echter nog vele jaren, gevuld met een hoop duw- en trekwerk,
duren voordat de herstructurering een feit is. Wil de agrarische sector in Peel en Maas
schaalsprongen blijven maken, dan zal hier echter wel vaart achter moeten worden gezet.
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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.
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.
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Vul Klavertje 4 met completerende activiteiten
Met Klavertje 4 heeft Noord-Limburg een ongekende troef in handen. Vrijwel overal in
Nederland is de ruimte zeer beperkt, zeker voor ruimte-intensieve bedrijvigheid als in de
agrologistiek. Klavertje 4 biedt die ruimte en zal bijdragen aan de groei van de sector en
de herstructurering binnen Noord-Limburg.
De doelstelling van het gebied is om een forse bijdrage te leveren aan de internationale
concurrentiepositie van het agrologistieke knooppunt Venlo. Daarbij zijn duurzaamheid, kwaliteit en innovatie belangrijke speerpunten. Een 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 Venlo. Nieuwe bedrijven zouden onder
meer moeten passen binnen de branchestructuur en een toevoeging moeten zijn voor
de keten. In dat kader kan een opleidingsinstituut een toevoeging zijn. Op Klavertje 4
moet de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs immers meer
gestalte krijgen. Bovendien is vanuit de markt behoefte aan bepaalde opleidingen.

Creëer ketenbrede opleidingen
De regio heeft behoefte aan specifieke kennis op het gebied van food & agri. Er zijn
weliswaar relaties met kennisinstellingen buiten de regio (Wageningen), maar een eigen
kennisinstituut zou goed passen in de regio. Wat belangrijker is en wat de regio echt
mist, zijn ‘groene vingers’. Agrarische opleidingen zijn minder populair vanwege een

Opleidingen opzetten die meer
bieden dan ‘boer of tuinder worden’
minder wervend imago van de sector. Hier moet aandacht aan worden besteed. Daarbij
is het van belang om opleidingen op te zetten die meer bieden dan ‘boer of tuinder
worden’. Ketenbrede opleidingen, waarbij aandacht is voor het gehele ketenproces, zijn
aantrekkelijker en laten zien dat food & agri meer is dan alleen de primaire productie.
Zo kan veel meer dan nu het geval is samenwerking worden gezocht met de logistiek
en de maakindustrie.

Benut de mogelijkheden van agrotoerisme
Voor steeds meer agrariërs maken inkomsten uit toerisme een belangrijk deel van hun
inkomen uit. Agrotoerisme kan gaan om kamperen bij de boer, maar ook om streekproducten en arrangementen met toeristische en recreatieve voorzieningen. Volgens
velen speelt agrotoerisme in economisch opzicht een kleine rol voor de regio. Dat mag
zo zijn, maar voor veel boeren levert het net het extra inkomen op om te kunnen blijven
bestaan. In het Structuurplan Buitengebied Regio Peel en Maas geven de gemeenten
aan dat nevenactiviteiten zijn toegestaan met een maximum van 25 procent van de
bestaande bedrijfsruimte.
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Maakindustrie
De maakindustrie in cijfers
Met ruim 20.000 arbeidsplaatsen (15% van de totale werkgelegenheid) is de maakindustrie voor Noord-Limburg een belangrijke werkverschaffer. Vergeleken met de andere
Noord-Limburgse regio’s is zij in Peel en Maas slechts beperkt van omvang. Nog geen
10% van de banen in de Noord-Limburgse maakindustrie bevindt zich in Peel en Maas.
Maar ook binnen het bedrijfsleven in Peel en Maas is de rol van de maakindustrie als
werkverschaffer relatief beperkt. Eén op de tien banen in de regio bevindt zich in de
maakindustrie terwijl dit in andere Noord-Limburgse regio’s gemiddeld 15% is.
Van de totale industriële productie die in Noord-Limburg wordt gerealiseerd, vindt
7% zijn oorsprong in Peel en Maas. Voor Peel en Maas zelf is dit ruim een vijfde van de
totale gerealiseerde toegevoegde waarde in de regio. Hoewel de maakindustrie in Peel
en Maas binnen Noord-Limburg dus slechts een beperkte rol vervult, is het voor de
economie van de regio zelf wel degelijk een sector van belang. Er bevindt zich dan ook
een aantal prominente bedrijven die binnen hun marktsegment een sterke nationale of
internationale positie innemen.
Als we kijken naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de maakindustrie blijkt
dat de sector in Nederland een beeld laat zien van een toenemend aantal vestigingen
tegenover een dalende werkgelegenheid. Dit komt doordat Nederlandse fabrikanten
van eindproducten zich steeds meer ontwikkelen tot kop-staartbedrijven die de arbeidsintensieve delen van de productie uitbesteden.
Ook in Noord-Limburg is deze trend zichtbaar. De sterkste daling van de werkgelegenheid heeft plaatsgevonden in de regio Venray. In Peel en Maas is het aantal vestigingen
relatief sterk gestegen terwijl het aantal banen juist minder sterk is gedaald dan in de rest
van Noord-Limburg. Dit betekent dat de omvang van de bedrijven in de maakindustrie
in Peel en Maas het afgelopen decennium is afgenomen en dat de sector tegenwoordig
wordt gekenmerkt door kleinschaligheid.

Figuur 8: Ontwikkeling vestigingen en banen
maakindustrie 2007-1997

Figuur 9: Ontwikkeling banen maakindustrie
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Huidige stand van zaken
De Nederlandse industrie bevindt zich op dit moment in zwaar weer. De productie is
in december 2008 met 13% gedaald in vergelijking met dezelfde maand in 2007 wat
de hoogste ooit gemeten is. Volgens het CBS deed de productiedaling zich voor in alle
branches van de industrie.
Begin 2008 bereikte het producentenvertrouwen nog een historisch hoog niveau wat
tot uiting kwam in hoge investeringsgroei. De stijging van de grondstofprijzen leverde
een flinke bijdrage aan de omzetgroei in 2008. De hoge olieprijzen werkten door in de
prijzen voor transport, kunststof en energie. Het eerste halfjaar kende ook onophoudelijke prijsverhogingen van vrijwel alle metalen. Na de zomer daalden de prijzen, zagen
bedrijven hun orderportefeuille verslechteren en hun voorraden toenemen. De stemming was omgeslagen. De export biedt geen redding.

Volgens de meest recente sectorprognoses van de Rabobank zal de omzetwaarde in
de Nederlandse industrie in 2009 met bijna 12% dalen. Daarmee heeft deze sector het
meeste last van de financiële crisis en de wereldwijde recessie. Veel bedrijven in de
chemie, metaal- en elektrotechnische industrie zijn sterk exportgericht en maken deel
uit van internationale productieketens. De Nederlandse goederenuitvoer bestaat voor
circa 45% uit industriële producten. Vraaguitval in het buitenland leidt dan automatisch
tot productieverlies in Nederland. Als reactie neemt ook de investeringsbereidheid bij
producerende bedrijven sterk af.
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Visie op de maakindustrie in Peel en Maas
Verplaatsing productieactiviteiten
Ook in Noord-Limburg is steeds meer de trend zichtbaar van uitplaatsing van industriële
bedrijvigheid naar Oost-Europa. Hierbij blijft de handel overwegend in de eigen regio,
maar wordt de productie zelf verplaatst. Om de maakindustrie in de regio te behouden
en mogelijk te versterken, zal de sector zich meer moeten richten op kennisintensieve
bedrijvigheid. In Peel en Maas bevindt zich een aantal innovatieve bedrijven die hiervan een goed voorbeeld vormen. Dergelijke innovatieve bedrijven vormen de motor
voor de werkgelegenheid in de regio. Zij geven zelf ook aan dat de maakindustrie in
Peel en Maas potentie heeft als het gaat om specialistische productie voor bedrijven in
de regio (bijvoorbeeld als toeleverancier van specifieke onderdelen). De ondernemers
verwachten dat veel grote industriële bedrijven best wat meer willen betalen voor een
kwalitatief goed product uit eigen land. Landen als China kunnen deze kwaliteit op dit

Specialisatie blijft onderscheidend
vermogen van de maakindustrie
moment nog niet leveren. En ook al gaat dat in de toekomst veranderen, dan nog zal
het om massaproductie blijven gaan en niet om specialisatie. Hier ligt dus duidelijk het
onderscheidend vermogen van de maakindustrie in Peel en Maas en de rest van NoordLimburg.

Arbeidsmarkt
Naar de toekomst toe gaat het om het organiseren van de kracht van het innovatieve
vermogen van de bedrijvigheid. Hiervoor is het creëren van een goed productiemilieu van belang waarbij het toegankelijk maken van kennisbronnen steeds belangrijker
wordt. Bovendien wordt de concurrentiekracht van het bedrijfsleven onder invloed van
de ‘verdienstelijking’ binnen de maakindustrie en de verdere internationale arbeidsdeling in hoge mate bepaald door de beschikbaarheid van voldoende vakbekwaam
middelbaar en hoger opgeleid personeel. Het onderwijsaanbod zal moeten aansluiten
bij de ontwikkeling naar nicheproducten en specialisatie.
In de praktijk blijkt dat veel potentiële arbeidskrachten veelal kiezen voor een baan in de
stad waar men is opgeleid of in de meer stedelijke gebieden. Voor de maakbedrijven in
Peel en Maas wordt het steeds moeilijker om aan goed geschoold (technisch) personeel
te komen. Dit heeft enerzijds te maken met weinig aanbod van vooral vakmensen en
met het imago van technische beroepen. Anderzijds lukt het ook niet goed hoger opgeleiden te binden omdat het woonklimaat niet aantrekkelijk genoeg is.
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Jongeren die elders gaan studeren, komen vaak niet terug. Daarom zul je ze vanaf het
begin aan je regio moeten binden. In dit kader geeft de gemeente in haar perspectievennota aan dat de ontwikkeling van de relatie tussen onderwijs en praktijk en passend
werk in de regio jongeren en jonge gezinnen aan Peel en Maas zal binden. En dat een

Aantrekkelijkheid Peel en Maas
krachtig uitdragen
veelheid aan regionale onderwijsinstellingen (onder meer HAS, Wageningen, Venlo)
en bedrijven (Brainport, Greenport) hierbij kansen bieden. Bovendien zal een aantrekkelijk woon- en leefklimaat moeten worden geboden. In dit opzicht heeft de gemeente
Helden de afgelopen jaren de nodige slagen gemaakt (met culturele voorzieningen,
detailhandelsaanbod et cetera). De aantrekkelijkheid van Peel en Maas als woon-werkregio zal krachtig moeten worden uitgedragen.

Economische diversiteit
Het sterke punt van Noord-Limburg is dat de regio zowel agrarisch als industrieel is. In
een periode waarin in hoog tempo de slag wordt gemaakt van een economie op basis
van de inzet van spierkracht naar een economie op basis van de inzet van kennis, is het

Gezamenlijke ambitie formuleren
en gezicht geven
een groot voordeel dat de regio beschikt over een grote verscheidenheid van economische activiteiten. Dit maakt de regio geschikt om in veel van de relevante ontwikkelingen een rol te spelen.
Die flexibele uitgangspositie van de regio Venlo biedt Peel en Maas de uitdaging om
zich zo goed mogelijk te positioneren en in te spelen op de mogelijkheden die zich
aandienen. Peel en Maas kan voortborduren op de ontwikkelingen die in de regio
plaatsvinden.
De keerzijde van die economische diversiteit is dat Peel en Maas op dit moment nog
geen duidelijke uitstraling heeft die andere regio’s in Noord-Limburg wel hebben.
Ook Peel en Maas zal in moeten zetten op het onderscheidend vermogen van het
gebied en de kansen die dit voor bedrijven met zich mee brengt. Met een duidelijke
profilering valt in Peel en Maas nog het nodige te winnen. Volgens de ondernemers
in de maakindustrie zou je als regio een gezamenlijke ambitie moeten formuleren en
vervolgens een trekker moeten aantrekken die deze ambitie ondersteunt en haar een
gezicht geeft.
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Belang MKB
De gemeente Helden is de op één na MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland.
Dit goede ondernemersklimaat voor MKB-ondernemers biedt perspectieven voor de
toekomst en mogelijkheden om je als gemeente Peel en Maas te profileren. Zeker als het
gaat om de maakindustrie zou de MKB-vriendelijkheid van de gemeente en de sterke
ondernemersgeest die heerst bij de bestaande MKB-ondernemingen aanknopingspunten moeten bieden voor de verdere ontwikkeling van deze sector in Peel en Maas.
De gemeente zal haar onderscheidend vermogen in dit opzicht krachtig moeten uitdragen en deze positie moeten benutten.

Samenwerking
Binnen Noord-Limburg wordt vanuit verschillende partijen samengewerkt ten behoeve
van de regionale economie. Vanuit dergelijke initiatieven en samenwerkingsverbanden
krijgt Peel en Maas de mogelijkheid aansluiting te vinden bij de ontwikkelingen in de
regio en de kansen die deze regio met zich mee brengt te benutten. Dat Noord-Limburg
een gebied is met veel economische potentie staat voorop. Op dit moment ontbreekt
echter een duidelijke regie en aansturing van de regio en de initiatieven die hier worden
ontplooid. Bovendien ontbreekt een duidelijke strategische visie die het toekomstperspectief schetst voor de regio, evenals de rol die individuele gemeenten hierin kunnen
vervullen.
Volgens de ondernemers in Peel en Maas valt er bovendien nog het nodige te winnen
als het gaat om ondernemersnetwerken. Er wordt gepleit voor een netwerk van innovatieve bedrijven in Noord-Limburg waarin verschillende sectoren aanwezig zijn.
Zo kan de aanwezige deskundigheid in de agrosector ook relevant zijn voor bedrijven in
de maakindustrie en vice versa. Kleine bedrijven kunnen op deze manier over de sector
heen worden verbonden. Zo kunnen samen innovaties tot stand komen waar iedereen
profijt van heeft. Een dergelijk innovatienetwerk zou geregeld bij elkaar moeten komen
en goed moeten worden geregisseerd. Voorbeelden zijn te vinden onder de grote
hoeveelheid ondernemersnetwerken die binnen Brainport Eindhoven actief zijn.
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Kansen voor
andere sectoren
Naast een diepgaande analyse van de sectoren food & agri en de industrie zijn in deze
analyse de sectoren toerisme & recreatie, detailhandel en dienstverlening beknopt
behandeld. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen die daaruit volgen zijn de
volgende:
			
Toerisme en recreatie

Detailhandel

Dienstverlening

• Weinig overnachtingsmogelijkheden
• Forse groei werkgelegenheid
• Stem voorzieningen op elkaar af
• Gezamenlijke promotie
• Bundel en coördineer bestaande
initiatieven
• Werk samen op alle niveaus

• Panningen heeft regionale winkelfunctie
• Detailhandel van groot belang voor
de economie
• Centrum Panningen in goede handen bij
Stichting Centrum Management Panningen
• Houd oog voor dagelijks winkelaanbod
in kleine kernen

• Relatief klein belang in economie
• Forse groei werkgelegenheid
• Focus op dienstverlening kan groei		
creëren
• Eventueel acquisitiebeleid moet 		
afhangen van vraag en aanbod
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