Wegen naar de toekomst voor Parkstad
Rabobank. Een bank met ideeën

oktober 2009
Wegen naar de toekomst voor Parkstad oktober 2009 | Rabobank

1

Inhoudsopgave
Inleiding

3

Samenvatting

4

Aanbevelingen

5

Regionale ontwikkeling: beleid en theorie

6

Picking the winners of toeval?

6

Ruimtelijke klustering van groei

7

Ontwikkelingspotentieel in Parkstad

9

Ondernemen vanuit Parkstad

10

Gezondheidszorg als stuwende bedrijfstak?

11

Cultuur, bestuurlijke drukte en imago

13

Besturen op het juiste niveau

14

Ruimtelijke ontwikkeling

16

Regionale regie

17

De inzet van de Rabobank

2

pagina

Rabobank | Wegen naar de toekomst voor Parkstad oktober 2009

20

Inleiding
Zoeken naar dynamiek
Veertig jaar geleden was de erflater van Parkstad, de Oostelijke
Mijnstreek, een van de meest dynamische grootstedelijke gebieden in Nederland. Met de sluiting van de mijnen in de jaren
’70 kwam echter een abrupt einde aan de economische dynamiek en daardoor ook aan de demografische groei. Sindsdien
is Parkstad in economisch opzicht een van de minst vitale regio’s van het land en bovendien koploper in bevolkingskrimp.
Al decennialang wordt geprobeerd om in Zuid-Limburg, in
het bijzonder in Parkstad, een nieuwe economische basis tot
stand te brengen. Aanvankelijk ging het hierbij om het inbrengen van een nieuwe economische drager van buiten af, door
verplaatsing van rijksdiensten (ABP, CBS), door oprichting van
Nedcar en Universiteit Maastricht en door subsidiëring van bedrijfsinvesteringen.
Weliswaar ontstonden met deze nieuwe activiteiten nieuwe
werkgelegenheid en een nieuw elan, maar de dynamiek van
voorheen keerde niet terug. De groei van de werkgelegenheid
en de bevolking in Zuid-Limburg blijft al jaren ver achter bij
het landelijk gemiddelde. Net als voor een individuele onderneming geldt voor een regionale economie dat deze slechts
op eigen kracht en niet op ‘subsidie’ duurzaam kan floreren.
Geleidelijk aan ontstond bij beleidsmakers, burgers en bedrijfsleven dan ook het inzicht dat economische dynamiek zich niet van
buitenaf tot stand laat brengen, maar alleen kan voortkomen uit het potentieel voor ontwikkeling dat Parkstad zelf biedt. Sinds
een aantal jaren richt het regionaal beleid zich daarom meer op de ontwikkeling van dat eigen potentieel.

Structurele, culturele en organisatorische kanttekeningen
Het succes van regionale ontwikkeling wordt, net als het succes van een individuele onderneming, beïnvloed door structurele,
culturele en organisatorische factoren. Voor een regionale economie vormen de economische activiteiten, de afzetmarkt en de
beroepsbevolking de structuur, het tastbare kapitaal waarmee de regio streeft naar duurzame welvaart. De wijze waarop burgers, bedrijven en bestuurders in het leven staan, is dan de cultuur, de kracht die de regionale economische motor laat werken.
De regionale organisatie, die richting geeft aan de ontwikkeling, wordt gevormd door de samenwerking tussen bedrijfsleven,
overheid en andere ‘stakeholders’ in de regio, onderling en met elkaar.
Het opnieuw tot ontwikkeling brengen van de economie van Parkstad is geen gemakkelijke opgave, zo geven ondernemers in
Parkstad, die het economisch potentieel belichamen, aan. Structurele, culturele en organisatorische aspecten van Parkstad baren
de economische ‘stakeholders’ in de regio zorgen: de demografische en economische stagnatie, de relatie tussen overheid en
bedrijfsleven en de situatie op de vastgoedmarkt. Deze aspecten van Parkstad komen aan de orde, nadat eerst het regionaal
beleid van enkele kanttekeningen is voorzien.
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Samenvatting
Een kwestie van geduld
Bevordering van de economische ontwikkeling van Parkstad staat al decennia lang op de agenda van de (nationale en regionale)
overheid. Dat maakt duidelijk dat bij het ontwikkelen van nieuw elan in Parkstad geduld geboden is en dat daarbij niet in jaren,
maar eerder in decennia gerekend moet worden.
De overheid stelt dat de streek deel uitmaakt van de technologische topregio in het zuidoosten van ons land, waarin een aantal
kansrijke (industriële) activiteiten is geconcentreerd. Daarmee gaat zij er van uit dat het mogelijk is om à priori voor groei kansrijke
sectoren en ontwikkelingen te bepalen (‘picking-the-winners’) en dat sprake is van ‘ruimtelijke clustering’ van deze groei.

De eigen kracht
De economie is echter niet ‘maakbaar’. Regionaal-economische groei in ons land blijkt nauwelijks samen te hangen met de mate
waarin sectoren zijn geconcentreerd of met investeringen in onderzoek en ontwikkeling of met productinnovatie, maar komt
tot stand door succesvolle bedrijven van welke snit dan ook en door succesvolle ‘spin offs’ van die bedrijven. Er valt nauwelijks
te voorspellen welke kenmerken van welke sector, chemie, nieuwe materialen, energie of gezondheidszorg, zullen leiden tot
toekomstige groei.
Daarnaast spelen relaties tussen bedrijven zich op een ruimtelijke schaal af, die het niveau van een individuele regio ver te boven gaat. Ruimtelijke nabijheid heeft nauwelijks effect op samenwerking tussen bedrijven. Beleid zou dus moeten inzetten op
verbetering van de voorwaarden voor het bedrijfsleven in de regio. Daarnaast lijken het bevorderen van samenwerking tussen
bedrijven en instellingen en het aantrekken en voor de regio behouden van hoogopgeleide mensen zinvol ter stimulering van
de economie. Economische groei hangt immers sterk samen met het aantal ‘kenniswerkers’ in een regio.

Verbetering van het vestigingsklimaat
Voor het aantrekken van die kenniswerkers zijn onontbeerlijk: een, ook in cultureel opzicht, aantrekkelijk en uitdagend woon- en
leefklimaat, een op samenwerking gericht handelen van bedrijven en instellingen, een daadkrachtig en eensgezind bestuur en
een goede regiomarketing. Er vinden op deze aspecten tal van initiatieven plaats in Zuid-Limburg. De omvang en dichtheid die
nodig zijn voor een kosmopolitisch stedelijk milieu, laten zich door de demografische krimp en de versnipperde stedelijke structuur in Zuid-Limburg echter niet gemakkelijk tot stand brengen.
Bovendien is van het verminderen van de bestuurlijke drukte nog geen sprake. Net zoals individuele burgers en bedrijven lijken
de lokale overheden in de regio vooral het eigen belang in het oog te houden en veel minder gericht te zijn op onderlinge samenwerking. Voor de regionale overheid is het tonen van leiderschap in het proces van herstructurering van het bestuur in de
regio dan ook dé uitdaging.

Het bedrijfsleven heeft de sleutel
Gezien deze twijfel aan de maakbaarheid van de ontwikkeling in Parkstad enerzijds en de bestuurlijke drukte anderzijds, ligt de
sleutel voor economische groei in handen van de ondernemingen in de regio zelf. Deze doen qua bedrijfseconomische gezondheid niet onder voor bedrijven elders in het land. Anders dan in de economische kernregio’s, ontbreekt het in Zuid-Limburg
echter aan een omvangrijke afzetmarkt. In Parkstad reageren sommige bedrijven en instellingen dan ook met krimp van hun
organisatie op de demografische en economische stagnatie. In andere gevallen gaan ondernemingen over tot diversificatie van
hun activiteiten en tot het betreden van nieuwe afzetmarkten.
Deze expansie lijkt vooralsnog eerder tot groei van het aantal vanuit Parkstad gecontroleerde arbeidsplaatsen te leiden, dan tot
sterke groei van de werkgelegenheid in Parkstad zelf. Impliciet draagt zij echter wel tot de zo gewenste structuurverandering van
de economie in Parkstad.
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Aanbevelingen
1.

Stem het regionale ambitieniveau af op de omvang van de regio. Zuid-Limburg in het algemeen, en Parkstad in het bijzonder,
is veel kleiner en heeft een andere positie in het krachtenveld van Nederlandse regio’s dan de Randstad. Zuid-Limburg zou
zijn ambities dan ook niet op ‘Holland’ moeten richten, maar moeten uitgaan van eigen mogelijkheden voor ontwikkeling.

2.

Voer generiek beleid ter versterking van de Limburgse economie. De activiteiten die in de toekomst de economische basis
van Parkstad zullen vormen, laten zich nu nog nauwelijks bepalen en ondernemers hebben genoeg te wensen met betrekking tot onderwijs, sociaal-economische regelgeving, infrastructuur en lokaal bestuur.

3.

Beperk de bestuurlijke drukte en komt tot een slagvaardig regionaal bestuur voor geheel Zuid-Limburg. Beperk het aantal
lokale en regionale overheden. Onderlinge concurrentie door (kleine) lokale overheden leidt tot verspilling van bestuurlijke
aandacht en financiële middelen. Kom tot één bestuur in en voor Parkstad.

4.

Stel duidelijke (beleids)profielen op voor de verschillende delen van Zuid-Limburg en houd daaraan vast. Specialisatie van de
verschillende delen kan leiden tot versterking van de positie van de regio als geheel en de verschillende delen daarvan. Het
‘Bourgondische’ duo Maastricht en het Heuvelland zijn daarbij het vaandel waarachter Zuid-Limburg zich kan presenteren.

5.

Zet in op samenwerking door de gezamenlijke onderwijs en technologie-instituten in Zuid-Limburg en in het aangrenzende buitenland. Zorg voor een goed regionaal vestigingsklimaat en voor een duidelijk profiel van Zuid-Limburg in dit geheel.

6.

Een regionale ruimtelijke visie en regionale sturing van de sloop- en nieuwbouwopgave zijn onontbeerlijk om de noodzakelijke reductie van de woningvoorraad te koppelen aan verhoging van de kwaliteit van de woningvoorraad.
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Regionale ontwikkeling: beleid en theorie
Beleidsinitiatieven
Parkstad maakt deel uit van de sterke concentratie van industriële ondernemingen en van publieke en private research & development in Zuidoost-Nederland. Dankzij deze concentratie heeft Zuidoost-Nederland perspectief als (onderdeel van een)
technologische topregio, zo stelt de nota (1*) ‘Pieken in de Delta’, waarin het Ministerie van Economische Zaken het nationale
ruimtelijk-economische beleid heeft verwoord. Door de provincie en andere ‘stakeholders’ in Limburg is dit nationale beleid
uitgewerkt in de ‘Versnellingsagenda’. Deze uitwerking beoogt een verbetering van het productiemilieu en de samenwerking
tussen bedrijfsleven en andere partijen tot stand te brengen (zie box Versnellingsagenda).

Kettingreacties door clusters van kracht
De Versnellingsagenda benoemt de concentraties van be-

Versnellingsagenda

drijven en instellingen die zich in Limburg en de aangren-

De Versnellingsagenda beoogt versterking van de economische

zende regio’s voor een aantal economische activiteiten

structuur in Limburg tot stand te brengen door het stimuleren

voordoen als kansrijke ‘clusters van kracht’. Het gaat daarbij

van activiteiten waarvoor in de provincie al werkgelegenheid en

om (basis)productie en (hoogwaardig) onderzoek en ont-

innovatiekracht (‘massa en kennis’) zijn opgebouwd. De agenda

wikkeling in de chemie, om medische zorg en onderzoek,

biedt een ‘route naar succes’ door projecten m.b.t.:

om productie en verwerking van voedingsmiddelen met

- Investering in kansrijk geachte producten en processen in de

ondersteunende activiteiten en om (nieuwe) energie. Deze

chemie, gezondheidszorg, energie en voedings¬technologie;

clusters zouden ‘kettingreacties’ tussen bedrijven en instellingen in Limburg op gang moeten brengen, die leiden tot
een zichzelf versterkende regionale groei in Limburg. Er
wordt gerekend met een multiplier van 3 tot 4. Oftewel, de

- Verbetering van het productiemilieu in Limburg, door onder
meer begeleiding van (techno)starters, versterken internationale contacten, ondersteuning MKB, stimulering van toerisme
en recreatie en verbetering van infrastructuur.

investeringen die de projecten van de Versnellingsagenda
met zich meebrengen, zullen leiden tot het drie- tot viervoudige aan afgeleide investeringen. Pieken in de Delta en de Versnellingsagenda stoelen op twee expliciete uitgangspunten over regionale ontwikkeling:
1. het is mogelijk om kansrijke economische activiteiten aan te wijzen (‘picking-the-winners’)
2. deze kansrijke activiteiten leiden tot regionale groei (‘ruimtelijke clustering’).
(1*) Bron: Pieken in Delta, Gebiedsgerichte Economische Perspectieven, Ministerie van Economische Zaken, Den Haag, 2004.

Picking the winners of toeval?
De Versnellingsagenda wil de economische activiteiten die in Limburg prominent aanwezig zijn, versterken door de omstandigheden waaronder deze ondernemingen werken te verbeteren. De concentratie van (nieuwe) bedrijfstakken en het succes
daarvan lijkt echter niet zozeer samen te hangen met het regionale productiemilieu, maar meer het resultaat te zijn van toeval en
van concurrentie (zie box Darwin in de economie).

Economie als evolutionair proces
Concentraties van bedrijven uit een bepaalde bedrijfstak in een bepaalde regio ontstaan door succesvolle afsplitsingen van
succesvolle bedrijven, die zich in de nabijheid van de oorspronkelijke onderneming vestigen, zo leren nieuwe inzichten in de
economische wetenschap. Deze ‘spin offs’ beschikken over dezelfde ervaring en kennis (routines) die deze oorspronkelijke onderneming tot een succes maakte en hebben daardoor een betere concurrentiepositie dan andere toetreders tot de bedrijfstak,
die deze kennis en ervaring ontberen. Nieuwe bedrijfstakken ontstaan daardoor vaak uit een bestaande sector die gebruik maakt
van dezelfde kennis en ervaring.
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Darwin in de economie
Analoog aan de Darwinistische inzichten in de biologie beziet
de evolutionaire economie de ontwikkeling van bedrijven aan
de hand van de begrippen overerving, selectie en mutatie. Bedrijven zijn voortdurend in de weer met het vinden van een antwoord op uitdagingen waarvoor zij zich gesteld zien (innovatie).
Dat resulteert in het rijk palet aan producten en processen, die in
en tussen bedrijven worden doorgegeven in de vorm van vaak
impliciete kennis en ervaring (overerving).
Deze kennis en ervaring helpen een bedrijf om zich staande te
houden in de concurrentie met andere bedrijven. Het ene bedrijf kan zich in de concurrentieslag handhaven, het andere niet
(natuurlijke selectie). Succesvolle werkwijzen blijven daardoor
bestaan, minder succesvolle verdwijnen.

Evolutie in Limburg
Op basis van de (toevallige) aanwezigheid van steenkool kwam in Zuid-Limburg en wijde omgeving de ontwikkeling van een
aantal hoogtechnologische industriële sectoren op gang. De (technische) kennis en ervaring die in de mijnbouw nodig waren,
werden de vruchtbare voedingsbodem voor (technisch) onderwijs en voor chemische en machine-industrie. Deze industrie sloot
op haar beurt aan bij de bedrijvigheid en onderzoekscentra in nabijgelegen regio’s. Door de sterke productiviteitsverhoging die
in de vorige eeuw in de vanoudsher kleinschalige en veelal armelijke landbouw op de zandgronden in Zuid-Nederland plaatsvond, kreeg deze regio de kans zich te ontwikkelen tot de bakermat van de Nederlandse exportvoedselindustrie. De vergrijzing
van de bevolking in Zuid-Limburg vormde voor het nieuwe academische ziekenhuis in Maastricht zowel een academische uitdaging als een nuttige mogelijkheid om zich te onderscheiden van zijn concurrenten.

Ruimtelijke clustering van groei?
Welke kennis en ervaring van welke sector de bron zal zijn voor succesvolle vernieuwing, kan achteraf weliswaar worden vastgesteld, maar valt nauwelijks te voorspellen. ‘Picking-the-winners’ lijkt daarmee gediskwalificeerd te zijn als uitgangspunt voor
beleid. Succes en locatie van een nieuwe bedrijfstak zijn niet vooraf vast te stellen en het risico bestaat dat potentieel succesvolle
activiteiten die niet zijn uitverkoren, door het beleid juist in hun ontwikkeling worden gehinderd. Op succes gerichte maatregelen, zoals stringente eisen aan een onderneming voor vestiging op een bedrijventerrein, voorwaarden voor subsidie en
ondersteuning bij het verwerven van kennis kunnen zich onbedoeld ontpoppen als hinderlijk voor bedrijven die (toevallig) niet
aan deze voorwaarden voldoen. Andersom kan gelden dat financiële middelen voor aangewezen ‘winners’ beter aan andere
activiteiten besteed kunnen worden.
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Nadelen van concentratie
Bovendien lijkt, als de nieuwe sector in de productlevenscyclus het stadium van volwassenheid bereikt, ruimtelijke nabijheid
voor bedrijven in deze sector zelfs nadelig te zijn. Er is in een dergelijke regionaal geconcentreerde sector dan vaak sprake van
een groot aantal ‘uittreders’, bedrijven die hun activiteiten staken. De nadelen van clustering, zoals onderlinge concurrentie van
bedrijven op de arbeidsmarkt, zijn blijkbaar groter dan de vaak veronderstelde voordelen van een gespecialiseerde arbeidsmarkt
of gespecialiseerde ondersteunende instituten.
Er kan in de dagelijkse praktijk dan ook geen verband worden vastgesteld tussen de concentratie van sectoren in een regio en de
economische groei in die regio. ‘Ruimtelijke concentratie (clustering) van sectoren (. . . ) is geen garantie voor een bovengemiddelde economische groei in een regio’, zo stelt het Ruimtelijk Planbureau. Evenmin lijkt er verband te zijn tussen economische
groei en het aantal nieuwe producten dat bedrijven op de markt brengen (innovatie) of investeringen in onderzoek en ontwikkeling. De ene regio met als ‘kansrijk’ betitelde concentraties van ICT of ‘hightech-industrie’ groeit sterker dan gemiddeld, de andere
juist minder sterk. Verder vertoont geen van de regio’s met ‘kansrijke’ concentraties van chemie of logistiek een bovengemiddelde groei. Als ‘kansrijk’ aangemerkte sectoren ontpoppen zich dus niet tot regionale groeimotoren.

De mythe van de ruimtelijke clustering
‘Clusters kunnen dus niet worden opgelegd of door beleidsmakers worden gecreëerd’. Een belangrijke factor hierbij lijkt de beperkte onderlinge verwevenheid van het bedrijfsleven op regionaal niveau te zijn. Nederland heeft als land al een open economie en op regionale schaal is dat nog in veel grotere mate het geval. In de grote stadsgewesten in de Randstad vindt tweederde
van de relaties die bedrijven onderhouden plaats met bedrijven buiten de eigen regio, zo blijkt uit onderzoek van het Ruimtelijk
Planbureau.
Dit ‘open vizier’ geldt even zeer voor de ‘kennisgedreven’ relaties van bedrijven en instellingen. Dergelijke relaties doen zich tussen kennisinstellingen onderling en met het bedrijfsleven voornamelijk op (inter)nationale schaal voor. Van de bedrijven en instellingen in een regio neemt alleen de overheid die regio als uitgangspunt voor haar activiteiten. ‘Ruimtelijke nabijheid heeft slechts
een beperkt effect op het patroon van samenwerking tussen en binnen Nederlandse regio’s. Regionaal-economisch beleid dat
zwaar inzet op netwerkvorming in onderzoek, geeft dan ook weinig garantie voor succes’.
Het regionaal beleid voor Limburg houdt rekening met de grote ruimtelijke schaal waarop relaties tussen bedrijven spelen.
De ontwikkeling van Limburg wordt geplaatst in de ontwikkelingsstrategie van ELAT, de Eindhoven-Leuven-Aken-Triangle, het
grensoverschrijdende initiatief om te komen tot netwerken tussen ondernemingen en kennisinstellingen in Zuidoost-Nederland,
Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen.
ELA-triangle
Sinds 2004 zetten lokale besturen, kennisinstellingen en bedrijfsleven in Zuidoost-Nederland, Vlaanderen en NoordrijnWestfalen zich gezamenlijk in om door verbetering van het
investeringsklimaat de internationale positie van deze zone te
versterken. Boegbeelden zijn de technische-universiteitssteden
Eindhoven, Leuven en Aken. De ELA-triangle blinkt uit in microen nano-elektronica, automotive, signaalprocessing, embedded
systemen, mecha-tronica en medische technologie. Hiervoor
worden een gezamenlijke innovatiestrategie opgesteld, samenwerking bij het ontwikkelen en testen van nieuwe producten en
diensten bevorderd (‘business communitues’) en net behulp van
coaching en financiering technostarters ondersteund.
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Ontwikkelingspotentieel in Parkstad
Generiek beleid
Het beleid van de overheid voor Parkstad of Zuid-Limburg zou dus niet moeten inzetten op ‘picking-the-winners’ en ‘ruimtelijke
clustering’. Het lijkt beter de inspanningen te richten op de activiteiten en afgeleide bedrijven van succesvolle ondernemingen in
Limburg in het algemeen en in Parkstad in het bijzonder .
Ondanks de demografische krimp en de geringe groei van de omzet en werkgelegenheid blijft het bedrijfsleven hier qua rentabiliteit immers niet achter bij het landelijk gemiddelde. Parkstad beschikt dus wel degelijk (ook) over gezonde ondernemingen.
Deze bedrijven en instellingen formuleren verschillende antwoorden op de stagnerende regionale thuismarkt en deze maken
hen mogelijk tot de dragers van toekomstige economische groei in de regio.
Dat zijn de bedrijven die hier ‘toevallig’, historisch of sociaal geworteld, aanwezig zijn. Deze bedrijven zijn qua omvang en aard
van hun activiteiten nauwelijks onder één noemer te brengen en zijn daarom meer geholpen met generiek beleid, dat het
vestigingsklimaat in het algemeen verbetert, dan met sectorspecifiek beleid, dat alleen op geselecteerde activiteiten is gericht.
(1*) In de Versnellingsagenda wordt een aantal generieke maatregelen genoemd, zoals verbetering van de infrastructuur en
bevordering van de contacten met bedrijven over de grens. Daarnaast lijken maatregelen belangrijk die vanuit ‘Den Haag’ of
‘Brussel’ genomen zouden moeten worden ten aanzien van bijvoorbeeld fiscale en sociale wetgeving, onderwijsniveau en mededingingsrecht.
Ondernemers in Parkstad klagen bijvoorbeeld over de verschillen in sociale wetgeving tussen Nederland, Duitsland en België,
die hoge drempels opwerpen op de arbeidsmarkt. Daarnaast spelen op het niveau van Nederland, Duitsland en België geldende
regels nog altijd een rol voor de afzetmogelijkheden van een onderneming. Ook stellen ondernemers vragen bij de haast spreekwoordelijke talenkennis van de Nederlander. De beheersing van het Duits en het Frans schiet in hun ogen tekort.
Een aantal bedrijven en instellingen met een verzorgend karakter kiest voor het aanpassen van de activiteiten aan de teruglopende omvang van zijn afzetmarkt. Voor deze bedrijven is het terugdringen van het kostenniveau door het verkleinen van de
omvang van de organisatie of door fusie met een andere organisatie de centrale strategie.
(1*) Bron Versnellingsagenda 2005, Limburg op weg naar 2012 Provincie Limburg, Maastricht, 2005.
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Ondernemen vanuit Parkstad
Daartegenover staan ondernemingen die product- of marktdifferentiatie als strategie hebben gekozen. Daarbij gaat het niet
alleen om (industriële) ondernemingen die van oudsher al ‘stuwend’ waren. Ook (voorheen) regionaal verzorgende dienstverleners kiezen voor diversificatie van hun activiteiten of voor penetratie van de markt in de rest van (Zuidoost)-Nederland of in het
buitenland met hun concept of product en lijken daarin te slagen. Zij gaan dus met succes op de thuismarkt van andere ondernemingen de concurrentie aan. De activiteiten van deze ondernemingen hebben geen zogenaamd ‘high tech’-karakter, maar
behelzen bijvoorbeeld logistieke dienstverlening, detachering van personeel, betere benutting van menselijk talent, toeleiden
van inactieven naar de arbeidsmarkt, (hoger) onderwijs, makelaardij of horeca-activiteiten. Wel zijn deze ondernemingen op basis van hun bestaande activiteiten (routines) op een bewuste wijze bezig met nieuwe concepten en producten en met nieuwe
processen. Deze ondernemingen proberen daarbij hun ‘eigen kracht’ af te stemmen op de vraag in de markt en zoeken zo nodig
de samenwerking met andere ondernemingen binnen of buiten Parkstad. Een nieuw, uniek product van hoge kwaliteit voor een
specifieke markt is van dit streven het resultaat: een innovatie. Dergelijke innovatie wordt overigens ook in de Versnellingsagenda
genoemd. Onder de noemers ‘Heerlijkheid Limburg’ en ‘Sociale innovatie’ worden toeristisch-recreatieve innovatie en het beter
omgaan met menselijk kapitaal betiteld als ‘kansrijke projecten’.

Parkstad als spin in ‘t web
De vernieuwing en expansie van deze ondernemingen leiden niet noodzakelijk tot een sterke groei van de werkgelegenheid in
Parkstad, maar krijgen in een aantal gevallen juist vorm door het opzetten van nieuwe vestigingen elders. Het aantal banen in
Parkstad neemt daardoor dan wel niet sterk toe, maar het aantal ‘vanuit Parkstad gecontroleerde banen’ wel. De regio raakt door
de diversificatie van deze ondernemingen verder verwijderd van haar op ‘uitvoeren’ georiënteerde verleden en ontwikkelt zich
meer tot een beslissingscentrum.

Broedplaats door opleiding en samenwerking
Naast het eigen potentieel aan ondernemingen kan ook het aantrekken en voor de regio behouden van hoogopgeleide mensen een goede basis zijn voor regionaal-economische ontwikkeling. Regionale verschillen in economische groei in Nederland
hangen sterk samen met de aanwezigheid van kenniswerkers, niet met de aanwezigheid van specifieke innovatieve of ‘hightech’sectoren. (Internationale) uitwisseling van studenten en samenwerking tussen instellingen van hoger onderwijs onderling en
met het bedrijfsleven zouden kunnen bijdragen aan de overdracht van kennis en ervaring.
Als de samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en instellingen een open karakter hebben en deelnemende partijen over
complementaire competenties beschikken kan de economische structuur zich mogelijk verbreden. Open samenwerking houdt
in dat bedrijven en instellingen zich in wisselende verbanden in projecten verbinden, gericht op een concrete ontwikkeling.
Instellingen voor hoger onderwijs kunnen daarbij als broedplaats voor nieuwe ontwikkelingen een belangrijke rol vervullen. De
kennis die daaruit voortvloeit kan mogelijk op succesvolle wijze worden toegepast in nieuwe, afgeleide bedrijven in de regio.

Parkstad als onderdeel van een broedplaats . . .
De concentratie van kennisintensieve bedrijven en kennisinstellingen in de ELA-triangle wordt op veel kleinere ruimtelijke schaal
weerspiegeld in en rond Zuid-Limburg. Ondernemers in Parkstad noemen en roemen bedrijven en instellingen zoals RheinischWestfälische Technische Hochschule, Universiteit Maastricht, Hogeschool Zuyd, DSM, Sabic, Atrium, Klinikum Aachen, Medtronic
en APG, en de relaties die deze en andere trekkers in de regio onderling aangaan. Trekkers en relaties worden overigens benoemd
in de Versnellingsagenda. De mate waarin daaruit nieuwe bedrijven ontstaan verschilt overigens sterk tussen de verschillende
instellingen en deelregio’s. Hoewel het aantal starters in Parkstad behoorlijk is en hoewel Hogeschool Zuyd, Universiteit Maastricht en DSM inmiddels tot succesvolle nieuwe bedrijven hebben geleid, is de dynamiek in Aken veel groter dan in Zuid-Limburg.
Aangezien de grens vanuit Nederland nog steeds een culturele barrière vormt, lijkt het zinvol dat vanuit (Zuid)-Limburg met
name actief wordt geïnvesteerd in relaties met instellingen in Noordrijn-Westfalen, om zo bij te dragen aan en te delen in de
dynamiek daar.
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. . . en een aantrekkelijke regio
Door de ondernemers in Parkstad wordt, naast instellingen en relaties, ook een aantrekkelijk, kosmopolitisch milieu genoemd
als voorwaarde voor het tot ontwikkeling komen van een broedplaats. Vergroting van het op hoogopgeleide jongvolwassenen
gerichte culturele aanbod wordt dan nodig geacht. Daarbij wordt gewezen op de uitstraling die een aantal populaire studentensteden in het buitenland heeft gekregen dankzij hun culturele klimaat. Deze steden, zoals San Francisco en Austin, hebben
doorgaans wel een veel grotere omvang dan de Zuid-Limburgse steden. In Nederland is een dergelijke stedelijke concentratie
alleen in de Randstad te vinden. Niettemin is in Maastricht de vestiging van de universiteit een belangrijke aanjager geweest voor
het culturele klimaat. Parkstad zou kunnen inzetten op een hogere frequentie van PinkPop en op het (verder) stimuleren van de
culturele ontwikkeling.

Gezondheidszorg als stuwende bedrijfstak?
Deze reserve ten aanzien van ‘picking-the-winners’ en ‘ruimtelijke clustering’ geldt ook voor het ‘health care & cure’-cluster in
Zuid-Limburg. De regio loopt in ons land weliswaar voorop qua vergrijzing en zou daardoor met recht de eerste Nederlandse
‘seniorenstad’ genoemd mogen worden. Er mag echter betwijfeld worden of de gezondheidszorg in Parkstad daardoor het karakter van een omvangrijke ‘stuwende’ bedrijfstak kan verwer¬ven. Verpleeg- en verzorgingstehuizen, waar voortdurende zorg
wordt geboden, worden doorgaans bewoond door mensen die al woonachtig waren in de regio waar het tehuis is gevestigd.
Acute zorg moet eveneens zo dicht mogelijk bij de woonplaats van de patiënt plaatsvinden. In deze gevallen vindt dus geen
‘export’ van gezondheidszorg plaats.
Alleen voor kortdurende geplande zorg kan een patiënt naar een instelling op enige afstand van zijn woonplaats gaan en daardoor kan dit aanbod van zorg wel een stuwend karakter krijgen. Dat is daadwerkelijk het geval bij ‘polissen in natura’, waarbij
de zorgverzekeraar voor een bepaalde behandeling met enkele instellingen een contract aangaat, en ook in het geval dat de
verzekeraar zoekt naar de zorgaanbieder waar de patiënt het snelst geholpen kan worden.
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Beperkte vrije markt voor gezondheidszorg
Het betreft hier medische handelingen waarvoor het aantal handelingen dat een zorginstelling kan verrichten en het in rekening
te brengen tarief, door de overheid aan een maximum is gebonden. Hier is dus geen sprake van een echte ‘marktsituatie’ waarin
de aanbieder door schaalgrootte van het aanbod tot een concurrerend tarief kan komen. Slechts voor 15% van de mogelijke behandelingen bestaat een geliberaliseerde markt waarin zorginstellingen zelf het aantal behandelingen en het tarief kunnen vaststellen. Op dit vlak zouden zorginstellingen zelfstandig patiën¬ten van buiten de regio waarin zij zijn gevestigd, kunnen trekken.
Totnogtoe heeft zich in ons land echter geen opvallende concentratie van privéklinieken ontwikkeld. De ruimtelijke spreiding van
deze privéklinieken komt sterk overeen met de plaatsing van grote (academische) ziekenhuizen en met de bevolkingspreiding
(figuur 1). Hooguit is binnen de dichtst bevolkte gebieden sprake van concentraties van klinieken in de aantrekkelijkste delen,
zoals het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug.
Figuur 1
Figuur 1
Privéklinieken in Nederland 2004
Bron: Ministerie VWS
Figuur 2
Aandeel personen met
lichamelijke beperkingen naar
leeftijd 2006
Bron: SCP, bewerking Rabobank

Figuur 2

Meer zorg door vergrijzing?
Het is evenmin een gegeven dat de vergrijzing in Parkstad tot
een omvangrijke regionale ‘afzetmarkt’ voor zorg zal leiden.
Vergrijzing wordt ten onrechte vaak op één lijn gesteld met
toename van gebrekkigheid en de behoefte aan zorg. Met het
klimmen der jaren nemen de lichamelijke beperkingen weliswaar toe, maar beslist niet alle ouderen zijn hulpbehoevend.
Op tachtigjarige leeftijd ervaart nog de helft van de mensen
geen of slechts lichte beperkingen in de gezondheid (figuur 2). Gemiddeld leeft de Nederlander 75 jaar in redelijke tot goede
gezondheid en daarna nog gemiddeld 5 met meer of minder behoefte aan zorg. Deze periode wordt met het toenemen van de
levensverwachting niet langer, maar schuift op naar een hogere leeftijd. De totale behoefte aan zorg kan echter wel groeien als
gevolg van de toename van het aantal ouderen.
Het forse aandeel van de (gezondheids)zorg in het nationaal inkomen (9%) en de sterke groei van dit aandeel in de afgelopen
jaren mag echter niet (alleen) aan de vergrijzing worden geweten. Prijsstijgingen waren goed voor 60% van de kostengroei in
de gezondheidszorg en de groei van de zorgconsumptie slechts voor 40%. Deze ‘volumegroei’ was vooral aanbodgedreven,
voortkomend uit de beschikbaarheid van nieuwe medische technologie voor mensen van alle leeftijden. Vergrijzing speelde
hierbij nauwelijks een rol.
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Cultuur, bestuurlijke drukte en imago
Een cultuur . . .
Aan persoonlijke eigenschappen van ondernemers en arbeidskrachten en samenwerkingsverbanden is in de loop der jaren een
steeds belangrijker rol toegekend als factor in het productiemilieu, het geheel van externe factoren die de gang van zaken in een
onderneming beïnvloeden. Onderling vertrouwen tussen ondernemers in een regio zou leiden tot lagere kosten voor transacties
tussen bedrijven en daardoor tot concurrentievoordeel.
Anders dan de regionale structuur laten de regionale cultuur en de regionale organisatie zich echter nauwelijks kwantificeren.
Aantal en type ondernemingen en arbeidskrachten zijn goed meetbaar en vergelijkbaar tussen regio’s, flexibliteit en vernieuwingskracht veel minder. Niettemin roepen regio’s en hun burgers, bedrijven en bestuurders een (subjectief) beeld op en dat beeld
beïnvloedt de besluitvorming van consumenten en ondernemers en als gevolg daarvan het economisch presteren van die regio.

. . . met zwakke . . .
Ondernemers in Parkstad roemen de arbeidsmentaliteit van de beroepsbevolking in de regio, maar laken de passiviteit (‘de
ontwikkeling in de regio overkomt ons’), het gebrek aan eigendunk en de regionale oriëntatie. Hierin zou de ‘mentaliteit van de
steenkolenmijn’ voortleven, die het gevolg was van de positie van afhankelijkheid van de individuele Limburgse koempel ten
opzichte van de grote, ‘Hollandse’ mijnbouwondernemingen. Overigens zijn er ook ondernemers die de arbeidsmentaliteit in
Zuid-Limburg lager inschatten dan die van Duitse arbeidskrachten. Het gaat daarbij vooral om technische arbeidkrachten op
lager en middelbaar niveau.

. . . en met sterke kanten
Cultuur laat zich echter moeilijk veranderen, en zeker niet op korte termijn. Bovendien duidt het forse aantal startende ondernemingen in de regio allerminst op passiviteit. Daarin komt meer de creativiteit van de regionale bevolking tot uitdrukking,
die een aantal ondernemers ook waarneemt. Ondernemers
in Parkstad zeggen ook trots te zijn op hun regio, zowel vanwege het verleden als door de huidige ontwikkelingen in de
‘hightech-industrie’.
Bovendien stellen ondernemers dat ‘je de Limburger moet leren kennen om hem te waarderen’. Dit oordeel lijkt overeen te
komen met het verschil in waardering voor (Zuid)-Limburg tussen toeristische bezoekers en mensen die de streek nog nooit
hebben bezocht. Ondernemers veronderstellen bovendien dat
de aard van de bevolking, met het ‘Bourgondische’ woon- en
leefklimaat, Zuid-Limburg aantrekkelijk maakt als (toeristische)
verblijfplaats.
Daarbij sluit aan dat de wijze waarop ondernemers in Parkstad
met elkaar zaken doen als ‘warm’ wordt gekenmerkt en daardoor anders dan in ‘Holland’. ‘Gunnen’ speelt een grote rol in de
streek en daardoor zouden zakelijke contacten hier gemakkelijker verlopen dan elders. De gemeenschappelijke achtergrond
van de ondernemers als streekgenoten zou hierbij een rol spelen. Overigens laat dit onverlet dat ondernemers uit Parkstad
zowel in ‘Holland’ als in België en Duitsland zonder dergelijke
gemeenschappelijke ‘roots’ met succes opereren.
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Besturen op het juiste niveau
Met betrekking tot de maatschappelijke organisatie wijzen ondernemers in Parkstad op het belang van eenduidig bestuur op het
juiste schaalniveau. Zij sluiten daarmee aan bij de bevindingen van de OESO omtrent versterking van de internationale concurrentiepositie van de Randstad en het daaruit voortvloeiende Advies Commissie Versterking Randstad. De belangrijkste aanbeveling van de OESO behelst het concentreren van bevoegdheden op het niveau van het stadsgewest (‘daily urban system’), het
liefst in één gemeente. Daarnaast worden aanbevolen het bestaande juridische instrumentarium beter te gebruiken, de kloof
tussen burger en bestuur te overbruggen door regionale referenda, bestuurders op resultaat af te rekenen en te komen tot aansprekend politiek leiderschap en ondernemerschap.

. . . ook in Parkstad
Wat voor versterking van de internationale concurrentiepositie geldt, geldt ook voor regio’s die te maken hebben met economische en ruimtelijke herstructurering. De economische en demografische stagnatie leidt ertoe dat bestaande ‘beleidsroutines’
niet meer goed werken. Niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook op beleidsmatig vlak is innovatie noodzakelijk. In krimpende
regio’s in het buitenland vindt aansturing van de herstructurering plaats op regionaal niveau. Voor Parkstad is in 2003 door de
Kerngroep Structuurvisie Parkstad Limburg de aanbeveling gedaan om tot één gemeente te komen, die de regie voert over de
ruimtelijke herstructurering en het organiseren van samenwerkingsverbanden (‘nieuwe coalities’) voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Parkstad.

Bestuurlijke drukte en rivaliteit
Ondernemers in Parkstad ervaren echter een grote bestuurlijke drukte van de 19 lokale, de regionale WGR-plusregio Parkstad
Limburg en de provinciale overheid in Zuid-Limburg, en bovendien een sterke rivaliteit tussen de (lokale) overheden onderling.
De bestuurlijke drukte komt tot uiting in de relatief kleine gemiddelde omvang van de gemeenten in (Zuid)-Limburg, zowel qua
inwonertal en werkgelegenheid, als qua oppervlakte (figuur 3).
Rivaliteit tussen gemeenten komt volgens ondernemers in Parkstad naar voren als intenties tot uitvoering moeten komen, zoals
in de Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg en als sprake is van (het verdelen van) belangrijke investeringen, zoals het
stadion van Roda JC, de uitgifte van bedrijventerrein en de aanleg van de buitenring. Ondernemers in Parkstad vragen om een
eenduidig en daadkrachtig bestuur en aansprekend leiderschap, zoals in Maastricht en Roermond aan de orde zou zijn. Daarbij
wordt het minder van belang geacht of sprake is van één gemeente of van een samenwerkingsverband.

Stadsgewestelijk bestuur

WGR-plusregio Parkstad Limburg

De WGR-plusregio Parkstad Limburg (zie box WGR-plusre-

Daar waar stedelijke problematiek de grens van een individuele

gio Parkstad Limburg) staat in een decennialange traditie

gemeente overschrijdt, verplicht het rijk tot gemeentelijke sa-

van pogingen om te komen tot een bestuursorgaan dat

menwerking volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

een heel stedelijk gebied omvat: het stadsgewest. Gemeenten en provincies zijn qua ruimtelijke schaal te klein
of juist te groot . In het geval van Parkstad Limburg zouden de gemeenten van de WGR-plusregio, aangevuld met
Nuth en Vaals, kunnen worden opgevat als stadsgewest
(figuur 4).

Parkstad Limburg behartigt volgens de regeling onder andere
de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, bouwen, milieu, afval, economische ontwikkeling, werkgelegenheid, welzijn, onderwijs, cultuur en sport, zorg’. Parkstad
heeft echter veel minder dan de andere WGR-plusregio’s wettelijke taken van het rijk toebedeeld en in het geheel geen provinciale taken.

Zoals ook het geval is bij de andere WGR-plusregio’s, zou
Parkstad, met een kwart van het provinciale inwonertal, in dat geval in sterke mate de ruimtelijke omvang van de provincie
uithollen. Daarmee komt de provinciale bestuurslaag ter discussie te staan en ligt opheffing van de provincie ten gunste van de
regionale overheden in de rede. Totnogtoe hebben provincies zich daar echter met succes tegen weten te verzetten. De functie
van de provincie als culturele eenheid speelt daarbij, juist in Limburg, een belangrijke rol.
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Figuur 3
Figuur 3
Bestuurlijke drukte in
(Zuid)-Limburg (NL=1)
Bron: ABF-Research
Figuur 4
Verzorgingsgebieden in ZuidLimburg 2003
Bron: Rabobank

Figuur 4

‘Regiobranding’
Tot slot wordt een juiste ruimtelijke schaal ook noodzakelijk geacht in de wijze waarop een regio zich presenteert.
Gebieden verschillen in sterke en zwakke kenmerken en
daarmee in aantrekkingskracht. Door zich te presenteren op
een grotere ruimtelijke schaal kunnen deze gebieden profiteren van de sterke punten van hun buurregio’s. De OESO
adviseerde voor de Randstad dan ook een krachtig publiciteitsoffensief in het buitenland, dat de sterke kenmerken van
de verschillende onderdelen presenteert en verbindt. Vanuit deze visie is de ‘Regiobranding Zuid-Limburg’ een goed
initiatief, niet alleen omdat althans de verschillende delen
van Zuid-Limburg achter één marketinginstrument worden
gebracht, maar ook omdat in internationaal verband is gekozen voor ‘Maastricht Region’. Het op zichzelf sterke merk
‘Maastricht’ wordt daarbij als ‘unique selling point’ ten bate
van geheel Zuid-Limburg ingezet. ‘Maastricht’ is er sinds
1980 tweemaal in geslaagd een Europese top ‘binnen te halen’ en zou gepositioneerd kunnen worden als het ‘Camp
David’ van Europa, waar politiek topoverleg in een aangename omgeving kan plaatsvinden. Verkiezing van Maastricht

Alles wijst op Zuid-Limburg

als culturele hoofdstad van Europa in 2018 kan de bekend-

Overheden en bedrijfsleven in Zuid-Limburg willen de interna-

heid van stad en streek intussen op peil houden. Daarmee

tionale concurrentiepositie van de regio versterken door Zuid-

beslaat de positionering van Maastricht al meer dan 30 jaar.

Limburg te presenteren als een sterk merk. Voor de regio zijn 5

Ook ‘regiobranding’ is dus een kwestie van geduld.

speerpunten gedefinieerd. Oftewel, het unique selling point van

In het kader van de ‘branding’ van Zuid-Limburg kan

het merk ‘Zuid-Limburg’ is de combinatie van 5 kenmerken:

Parkstad zich profileren met haar unique selling point:

- innovatie en hoogwaardige productie,

betaalbaar wonen in een groene omgeving. In ‘Op hete
kolen’ is verwoord dat het noodzakelijk is de eigen positie
van Parkstad in haar omgeving te benadrukken en tegelijk
in het grotere verband van Zuid-Limburg (gezamenlijke) regionale belangen na te streven.

- Europese uitstraling: goed bereikbaar en midden in Europa
- gastronomie en verblijf: recreëren met kwaliteit
- kwaliteit van de leefomgeving: betaalbaar wonen in een aantrekkelijk landschap
- Maastricht: alles wat het leven kleur geeft en meer
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Ruimtelijke ontwikkeling
Ruimte als lust . . .
Parkstad beschikt door de demografische en economische stagnatie volop over ruimte voor stedelijke activiteiten en over een
ontspannen woningmarkt. In andere tijden en in andere plaatsen zou deze situatie als een zegen worden ervaren. In Parkstad is
dat niet het geval. Het voordeel van de ontspannen woningmarkt met lage prijzen geldt alleen op het moment dat een partij
zich aan de vraagzijde van de woningmarkt bevindt, als (potentiële) koper.

. . . en als last voor private partijen . . .
Aan de aanbodzijde van de woningmarkt ervaren partijen echter nadelen van de ontspannen markt. Het ontbreken van schaarste op de (ontspannen) woningmarkt leidt tot het verlies van (verdien)vermogen voor eigenaren, financiers, ontwikkelaars en
verkopers.
Woningen staan lang te koop en brengen relatief weinig op. Verkopers kunnen daardoor nauwelijks doorstromen naar een andere woning. Daardoor stagneert de afzet van nieuwbouwwoningen en dat beperkt de mogelijkheden voor de ontwikkeling
van nieuwe projecten. Grondposities van projectontwikkelaars kunnen niet worden uitgenut en door de lage verkoopprijzen
kunnen de kosten van grond, sloop en bouw nauwelijks uit de opbrengst van de nieuwbouwwoning worden opgebracht. Tot
slot neemt de waarde van het woningbezit op een ontspannen woningmarkt maar weinig toe.
In het ergste geval is sprake van waardedaling, waardoor professionele beleggers en woningcorporaties, maar ook de individuele
woningeigenaren, de omvang van hun bezit zien afnemen. Als gevolg daarvan kan de solvabiliteit van deze vastgoedeigenaren
te laag worden en daardoor gaan zij een groot risico vormen voor hun financiers.

. . . en voor de overheid
Op regionale schaal voegt zich hierbij nog het probleem van verpaupering van wijken door leegstand. Als gevolg van de ruimte
op de woningmarkt bedreigt deze vooral de wijken aan de onderkant van de woningmarkt, met veel sociale huurwoningen
en goedkope koopwoningen. Deze wijken boeten aan leefbaarheid in en daarmee raakt de ontspannen woningmarkt ook het
belang van de lokale overheid.

Transformatie: sloop en nieuwbouw
Het gebrek aan (verdien)vermogen op de woningmarkt raakt dus alle partijen die actief zijn op
de regionale vastgoedmarkt. Om het (verdien)
vermogen (weer) te laten toenemen, moet (opnieuw) een zekere mate van schaarste op de woningmarkt worden gecreëerd: de woningvoorraad moet kleiner worden.
Daartoe moeten (veel) woningen worden gesloopt en moet het nieuwbouwprogramma
worden beperkt. Nieuwbouw is echter wel
noodzakelijk om kwaliteitsverhoging van de woningvoorraad tot stand te brengen. Nieuwbouw
kan voorzien in de (latente) vraag in de regio naar
betere en andere woningen. Een bouwstop zou
ertoe leiden dat inwoners die in de regio een betere woning zouden willen betrekken, daarvoor
alleen buiten de regio terecht kunnen en daarom
vertrekken.
16
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Regionale regie
Naast krimp is dus transformatie van de woningvoorraad nodig en deze transformatie is een lastige opgave, die een doorlooptijd
van vele jaren zal kennen. Het door bewoners-eigenaren en professionele partijen in vastgoed geïnvesteerde vermogen is immers groot. Het verdienvermogen van nieuwbouwwoningen is daarentegen klein, er zijn veel woningeigenaren met ieder hun
eigen belang (versnipperd eigendom) en ‘freeriders’-gedrag ligt op de loer. Bij transformatie van een wijk profiteren immers ook
andere dan de partijen die de investeringen plegen en dat kan ertoe leiden dat deze partijen een afwachtende houding aannemen. Daarom zou de overheid bij de herstructurering de regie moeten voeren.
Bovendien moeten de lokale overheden hun sloop-, bouw- en herstructureringsprogramma onderling afstemmen en deze afspraken nakomen. Als gemeenten alleen het eigen belang nastreven en meer bouwen dan gewenst is, leidt dat tot extra krimp
elders in de regio. Daarom moet de regievoering op regionaal niveau plaatsvinden en moet deze desnoods door rijk of provincie
worden afgedwongen.

Regionale Woonvisie
In Parkstad Limburg is de rol van regisseur van de herstructurering belegd bij de regionale overheid, de WGR-plusregio. In de
Regionale Woonvisie heeft Parkstad Limburg de toegestane (netto)-uitbreiding van woningvoorraad in de periode 2006-2010
teruggebracht van 10.000 tot 2.000 eenheden. Voor 80% van het totaal aan ‘harde’ en ‘zachte’ plannen zal geen bouwvergunning worden verleend. De regionale overheid stuurt de herstructurering hiermee dus op kwantiteit. Naast deze 2.000 reguliere
woningen mogen overigens ruim 1.200 woningen worden gebouwd ten bate van de extramuralisering: het (weer) zelfstandig
gaan wonen door inwoners van zorgsinstellingen.

Streefbeelden
De nieuwbouw zou zich moeten toespitsen op jongeren en starters, op ouderen en andere kwetsbare bewoners, op aansprekende nieuwe concepten (zoals ‘wild wonen’), betaalbaarheid en op herstructurering. Hiermee stuurt de regionale overheid op
kwaliteit. De nieuwbouw zou moeten bijdragen aan de ontwikkeling van een hoogstedelijk milieu in het centrum van Heerlen.
Deze regionale identiteitsdrager moet met 600 eenheden worden versterkt. Aan de andere kant zouden in nieuwe woonconcepten in landelijke milieus per saldo 500 woningen ontwikkeld moeten worden. Bijna de helft van de (netto)-uitbreiding (900
woningen) vindt plaats in diverse stedelijke woonmilieus.

Ruimtelijke visie nodig . . .
‘Nadeel van “volumebeleid” is, dat zij niet specifiek en actief richting geeft aan projecten die bijzonder gewenst of noodzakelijk
zijn’. Ondernemers in Parkstad geven eveneens aan, in aanvulling op de Regionale Woonvisie, behoefte te hebben aan een duidelijke visie op de toekomstige ruimtelijke structuur van de regio voor de lange termijn. In ‘Op hete kolen’ is daartoe een eerste
aanzet gegeven, maar deze moet worden uitgewerkt in concrete plannen voor de verschillende delen van Parkstad. Deze kunnen dan richting geven aan het (des)-investeringsbeleid van corporaties en ontwikkelaars.
Door tijdig te beginnen met het afboeken op de waarde van grondposities en corporatiewoningen kunnen ontwikkelaars en
corporaties de financiële basis leggen om op den duur sloop en herontwikkeling mogelijk te maken. Nu vindt afboeking plaats
door de verschillende partijen afzonderlijk, waarbij individuele corporaties en ontwikkelaars soms wel samenwerken. Door deze
investeringen voor de gehele regio te coördineren kan de ruimtelijke herstructurering van Parkstad echter sneller, goedkoper en
met meer kwaliteit gestalte krijgen.

. . . en instrumenten
Tegenover dit ‘maakbaarheidsmodel’ stelt een aantal ondernemers in Parkstad een ‘marktmodel’ waarin de regionale overheid
niet meer stuurt op kwantitatieve doelen, maar het bouwvolume over laat aan marktpartijen en corporaties. De regionale structuurvisie is in dat geval voorwaardenscheppend (‘waar?’).
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Naast deze visie zijn in de afgelopen jaren nog verschillende instrumenten aangedragen, die zouden kunnen
voorzien in de ‘onrendabele top’ van sloop en nieuwbouw
en waarvoor de rijksoverheid de voorwaarden zou kunnen
scheppen: (verhandelbare) ontwikkelrechten op basis van

Besluit Locatiegebonden Subsidies

sloop van woningen, een regionaal fonds voor verevening

Het Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) regelt de financiële

van kosten en opbrengsten van de herstructurering en

bijdrage (€1.600 per woning) van de rijksoverheid aan de wo-

inzet van het Besluit Locatiegebonden Subsidies van de

ningbouwproductie in een twintigtal stedelijke regio’s, waaron-

rijksoverheid ter bevordering van de nieuwbouw (Zie box

der Parkstad. Het rijk beoogt met deze bijdrage de woningbouw

Besluit Locatiegebonden Subsidies).

in ons land te stimuleren en het woningtekort terug te dringen.

Kwaliteit, maar welke?
De herstructurering moet volgens ondernemers gepaard
gaan met kwaliteitsverhoging van de woningvoorraad.
Verschil van inzicht bestaat echter over de aard daarvan.
Enerzijds wordt gesteld dat een geleidelijke verbetering de
beste strategie is, omdat deze aansluit bij de wooncarrière

De subsidie is gekoppeld aan de bouw van woningen. Als het
aantal gebouwde woningen achterblijft bij het afgesproken aantal, dan wordt de subsidie voor de niet-gebouwde woningen
niet verstrekt. Als gevolg van de demografische krimp zullen in
Parkstad veel minder woningen worden gebouwd dan met het
rijk is afgesproken. Parkstad loopt daardoor subsidie mis. In december 2008 werd Parkstad alsnog €12 miljoen toegekend uit
deze niet uitgekeerde BLS-subsidies.

die voor de relatief weinig inwoners van Parkstad mogelijk
is. Tegenover de sloop van sociale huurwoningen staat dan
bijvoorbeeld de bouw van twee-onder-één-kap-woningen. Op deze wijze wordt voorzien in de latente vraag naar woningen
van goede kwaliteit, niet alleen vanuit Parkstad zelf, maar ook vanuit het Heuvelland, waar nauwelijks meer woningbouw mogelijk is. Overigens duidt deze samenhang tussen de verschillende delen van Zuid-Limburg op de noodzaak om niet alleen voor
Parkstad, maar voor de hele regio de woningbouwplannen af te stemmen.
Andere ondernemers verwachten veel van nieuwe concepten, zoals grote kavels en regelarm bouwen, die niet alleen kopers uit
Zuid-Limburg, maar ook van elders zouden kunnen aantrekken. Voor een deel zou het hier kunnen gaan om re-migranten, die
hun levensavond in hun streek van herkomst willen doorbrengen. De perifere positie van Zuid-Limburg maakt een omvangrijke
binnenlandse migratie, die de demografische krimp in de regio kan pareren, echter niet waarschijnlijk.

Doemdenken en snelheid
Het inzicht dat de demografische krimp in Zuid-Limburg in het algemeen, en Parkstad in het bijzonder, onafwendbaar is, is in
de regio nog niet zo lang geaccepteerd. In ‘Op hete kolen’ uit 2003 worden wel de vergrijzing en ontgroening genoemd, maar
niet de krimp. Ondernemers in Parkstad waarderen weliswaar de erkenning van de demografische situatie door de verschillende
‘stakeholders’, maar betreuren het ‘doemdenken’ over de mogelijkheden die de regio biedt.
Het oordeel van deze ondernemers over de lokale overheden wijkt dan ook af van de uitkomst van de monitor van het Ministerie
van Economische Zaken. Zij ervaren de houding die de overheden in de regio innemen ten aanzien van hun plannen als negatief.
De ondernemers zijn bereid te investeren en risico’s te nemen, maar worden daarin naar eigen zeggen tegengewerkt vanuit de
kwantitatieve benadering die de lokale overheden bij het beoordelen van hun plannen kiezen. Bovendien ervaren de ondernemers de gemeenten als traag in hun besluitvorming en houden deze te strak vast aan de stedenbouwkundige uitgangspunten
van hun ruimtelijk beleid, zoals contouren en rooilijnen. De nieuwe concepten die in de (1*)Woonvisie worden genoemd, komen
daardoor niet van de grond.
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Leiderschap door de regionale overheid
De herstructurering in Parkstad vereist betrokkenheid en onderlinge samenwerking van vele partijen over een lange periode.
De gemeenten in Parkstad presenteerden weliswaar een gezamenlijke woonvisie, maar ‘stakeholders’ in de markt ervaren de
lokale overheden echter niet als partijen waarmee deze samenwerking van de grond kan komen. De lokale overheden zijn teveel
op hun eigen belangen gericht en hebben te weinig oog voor de inzichten en de belangen van de marktpartijen in de regio.
Fusie van de verschillende gemeenten in Parkstad tot één, daadkrachtig geheel wordt door verschillende stakeholders dan ook
noodzakelijk geacht.
De missie van Regio Parkstad Limburg ligt dus niet alleen in haar inhoudelijke en instrumentele opdracht als WGR-plusregio. Van
veel groter belang is het dat het regiobestuur de herstructurering organiseert, dat zij de tegengestelde belangen van de verschillende ‘stakeholders’, met elkaar en met het belang van de toekomst van de regio als geheel, kan verbinden. Het inperken van de
bestuurlijke drukte in Parkstad door de vorming van één gemeente Parkstad lijkt onontbeerlijk om die noodzakelijke regie tot
stand te brengen. Veel ‘stakeholders’ wijzen er op dat voor deze bestuurlijke herindeling aansprekend persoonlijk leiderschap
nodig is. Dit leiderschap binnen Parkstad moet samengaan met een open vizier naar de buren aan beide zijden van de grens.
Bestuurlijke herindeling van Parkstad is immers nog maar een eerste stap op weg naar een eenduidig gezicht voor de kleine,
volle regio Zuid-Limburg.
(1*) Bron: Parkstad Limburg geeft ruimte! Regionale woonvisie op hoofdlijnen, Parkstad 2006-2010 Provincie, Maastricht, 2005.
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De inzet van de Rabobank
Rabobank Parkstad Limburg, de motor achter dynamisch Parkstad. Rabobank Parkstad heeft in haar beleid opgenomen dat zij mee wil koersen op de dynamiek in Parkstad. Wij willen een actieve bijdrage leveren in verdere ontwikkeling van het werkgebied en waar nodig initiatief nemen om (economische) ontwikkelingen aan te jagen. Vanuit dit
beleidsvoornemen hebben wij een veelzijdige visie en beleid ingezet dat aanhaakt op deze doelstelling. Graag maken
we u deelgenoot van onderstaande actieplannen van onze bank;

Rabobank Parkstad Limburg stimuleert starters
Rabobank Parkstad Limburg heeft een actief startersbeleid, dat verder gaat dan de primaire bancaire functies. Wij streven een
brede begeleiding na van startende ondernemers, we openen en begeleiden netwerken voor deze groep en we zijn bereid
hen met risicodragend achtergesteld vermogen op weg te helpen. We hebben daartoe een LEF fonds opgericht (Limburgs
Economisch Versnellings Fonds). Jaarlijks storten we een deel van onze winst in het LEF Fonds. Een fonds dat we beschikbaar
stellen voor startende, innovatieve, veelbelovende bedrijven die Parkstad een economische impuls kunnen geven. Aangezien
de maximale achtergestelde financiering 250.000 Euro bedraagt, ondersteunen wij hiermee vooral de kleinere bedrijven en
initiatieven, die veelal geen andere mogelijkheden hebben om vreemd risicodragend kapitaal aan te trekken. Om de ontwikkeling van nieuwe, kleinschalige initiatieven verder te stimuleren, zou participatie van gemeenten, Kamer van Koophandel, MKB,
accountancy en mogelijk andere dienstverleners wenselijk zijn. Het voorliggende onderzoek toont in alle facetten het belang en
de noodzaak van deze nieuwe initiatieven aan.
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Toonaangevende financiële dienstverlening
Rabobank Parkstad Limburg heeft ambitieuze plannen ontwikkeld voor de komende jaren. Wij willen op korte termijn de belangrijkste financiële partij in Parkstad zijn, een toonaangevende positie verwerven en een voorname rol spelen in de ontwikkelingen van Parkstad. Om deze positie te verwerven, deze toonaangevende rol te verkrijgen hebben we vanuit de Rabobank
organisatie een aanzienlijk budget ter beschikking gekregen. Met deze financiële steun kan onze bank zich de komende jaren
gaan verbinden aan toonaangevende organisaties, bedrijven, evenementen en ontwikkelingen in Parkstad. Verbinding is in deze
ontwikkeling het sleutelwoord! Vanuit haar coöperatieve oriëntatie streeft Rabobank Parkstad Limburg intense samenwerking
na op vele terreinen, waarbij de kracht van de verbinding het succes van de ontwikkeling bepaalt. Met de verbindingen die de
bank de afgelopen jaren heeft gelegd met o.a. het foundership van Parkstad Limburg Theaters, het sponsorschap van Roda JC
maar ook de participatie als sponsor van aansprekende evenementen als de Rabo Profronde Heerlen, Cultura Nova en het WMC
is de koers ingezet.
Vanuit haar coöperatieve identiteit streeft de bank een belangrijke participatie in de koers en ontwikkeling van de bank na door
inbreng van haar leden. Immers de bank handelt in het belang van haar stakeholders, waarvan haar leden en klanten de centrale
oriëntatie zijn. Dit voorkomt dat Rabobank Parkstad Limburg afdrijft van haar doelen en is in deze tijden van crisis een gouden
formule gebleken. Juist die maatschappelijke oriëntatie van de coöperatieve bank geeft ook de zekerheid dat zij bijdraagt aan
de ontwikkeling van haar leden, haar werkgebied, de gemeenschap en haar sociale cohesie. De grote participatie van de bank
in allerlei evenementen, verenigingen en activiteiten op cultureel, sportief en maatschappelijk terrein zijn daarom kenmerkend
voor Rabobank Parkstad Limburg.

Bescherming van de woningmarkt
In een krimpende en economisch moeilijke markt, zijn soms ook beschermingsmaatregelen nodig. Rabobank Parkstad Limburg
neemt hier ook positie in. Een schrijnend voorbeeld bij insolventie is de opbrengst bij (gedwongen) verkoop van het woonhuis.
Vaak is deze zo laag dat de getroffene met een aanzienlijke restschuld achterblijft. Wanneer er sprake is van gemeentegarantie,
draait de gemeenschap op voor die restschuld. De bank heeft initiatieven genomen in samenwerking met een notaris en makelaar om het veilingsysteem te veranderen. De bank beoogt met de debiteur, mogelijke kopers en de notaris te bezien hoe zij
de hoogst mogelijke opbrengst kunnen verwezenlijken. De bank is bereid een bodemprijs te garanderen om daarmee speculatieve opkopers weg te houden. Verdere samenwerking in deze, met gemeenten en woningbouwverenigingen zou welkom zijn.
Daarnaast streeft Rabobank Parkstad Limburg ernaar om de komende jaren hypotheekproducten op de markt te brengen die
bijdragen aan een oplossing voor de specifieke problematiek in ons werkgebied. De oplossingen willen we graag in samenwerking met andere lokale partijen vormgeven en liggen in de lijn van langer in je eigen huis kunnen blijven wonen of stimulering
van de doorstroom op de huizenmarkt.

Vitaliteit en mobiliteit
Gezonde, vitale, inhoudelijk deskundige medewerkers vormen de basis van onze bank maar zeker ook van het bedrijfsleven en
organisaties in Parkstad. In samenwerking met een groot aantal bedrijven en organisaties in Parkstad werkt onze bank aan activiteiten en programma’s op het gebied van mobiliteit en vitaliteit. Sinds 2008 organiseert de bank intern en extern een vitaliteitweek waar medewerkers en hun gezin kunnen deelnemen aan en kennismaken met sport en ontspanningsactiviteiten die een
bijdrage leveren aan een gezondere levensstijl en een betere balans tussen werk en privé. Op het gebied van mobiliteit zijn er
diverse initiatieven genomen om in samenwerking met bedrijven en organisaties trainingen en mobiliteitstrajecten in te zetten
voor medewerkers. Hierdoor wordt er actief gewerkt aan kennis, ervaring en ontwikkeling én doorstroom van arbeidskrachten
in het werkgebied Parkstad.
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Passie voor Parkstad
Rabobank Parkstad Limburg stelt jaarlijks 200.000 Euro beschikbaar ten laste van de winst voor wat wij noemen; het coöperatief
of maatschappelijk dividend. Deze fondsen worden beheerd door de ledenraad van onze bank, die op aanvraag gelden uit de
fondsen beschikbaar stelt voor maatschappelijke, sociale of culturele doelen in Parkstad. Deze initiatieven leveren een bijdrage
aan de leefbaarheid van onze gemeenschappen waar grote groepen voordeel van hebben of gebruik van kunnen maken. Verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven zijn het cement van een buurt, dorp of stad.
Om de daadkracht van verenigingen, stichtingen en projectorganisaties te stimuleren en te vergroten, heeft Rabobank Parkstad
Limburg vanuit het coöperatief dividend o.a de Rabo Parkstad Passie Prijs ingesteld. Organisaties die hun (mede)-verantwoordelijkheid voelen op het gebied van; Jeugd & Jongeren, Zorg & Welzijn, Kunst & Cultuur, Sport & Spel, Wonen & Leven en waarde
hechten aan een betere leefomgeving en daartoe mooie plannen en ideeën ontwikkelen, kunnen een beroep doen op een
stimuleringsbijdrage. Belangrijke voorwaarde is dat het gaat om plannen die een grote doelgroep raken en die weer een stap in
de richting van een vitaal, dynamisch en bruisend Parkstad Limburg zijn. Als lokaal georiënteerde bank nemen we onze verantwoordelijkheid daar waar het nodig is.

Directie
Rabobank Parkstad Limburg
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Laat ze stralen!
Parkstad Limburg heeft alles in huis om het goed naar je zin te hebben.
En er zijn áltijd mensen die denken dat het nóg leuker kan. Gelukkig.
Want juist die mensen, die net dat pasje extra zetten voor hun buurt of
voor hun vereniging máken de leefbaarheid van een regio. Wij bij Rabobank
Parkstad Limburg houden daarvan. Van mensen met daadkracht,
verantwoordelijkheidsgevoel en dadendrang. En dáár willen we graag
onze steen aan bijdragen.
Heb je altijd al die voetbalclinic willen organiseren voor de talentvolle gastjes
in je buurt? Die heerlijke kruidentuin willen aanleggen bij de zorginstelling?
Of verdient het jeugdhonk in de wijk wel een opknapbeurt?
Vertel het ons vóór 13 april! En wie weet komt jouw project in aanmerking voor
de Rabo Parkstad Passie Prijs 2009 en haal je een deel van € 30.000 binnen .

Rabobank Parkstad Limburg laat je stralen

Ga nu naar www.rabopassieprijs.nl
en kijk wat je moet doen.
wtk rabo projectprijs_148,5x210.indd 1

09-03-2009 09:28:25
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Rabobank Parkstad Limburg
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