
LIMBURGS 
PACT
 VOOR EEN STERKER NEDERLAND





LIMBURGS 
PACT
 VOOR EEN STERKER NEDERLAND



4  LIMBURGS PACT VOOR EEN STERKER NEDERLAND

INHOUD

1  Leren, werken en innoveren in Limburg 6
 Innovatie, economie, arbeidsmarkt, onderwijs   

   

2  Energie voor Limburg 12
 Klimaat- en energietransitie

3 Wonen in Limburg 18 
 Volkshuisvesting, leefbaarheid, demografische transities

4 Gezond leven in Limburg 22
 Voorzieningenniveau, cultuur, sport

5 Verbindingen naar en binnen Limburg 28
 Wegen, spoor, water, luchtvaart, digitale verbindingen

6 Natuur, Land- en Tuinbouw in Limburg 35
 Landbouw, natuur, platteland

7 Zonder grenzen in Limburg  38                              
 Grensoverschrijdende samenwerking

LEESWIJZER
In dit document nemen we u 

mee in de ambities, kansen  

en uitdagingen van Limburg.  

Aan de hand van zeven thema’s 

vertellen we u hoe we een 

gezamenlijke beweging  

willen maken naar een brede 

welvaart. Voor de Limburgers 

en voor Nederland.

Bij elk onderwerp geven  

we u een korte toelichting, 

vervolgens beschrijven we  

de noodzakelijke investering 

van het Rijk en de winst die 

deze oplevert.

Colofon

Provincie Limburg

Limburglaan 10 Maastricht 

Postbus 5700, 6202 MA Maastricht

+31 (0)43 389 99 99 

postbus@prvlimburg.nl 

www.limburg.nl

Vormgeving en druk

Provincie Limburg 2103 873



5  LIMBURGS PACT VOOR EEN STERKER NEDERLAND

INLEIDING

Limburg maakt Nederland sterker. Misschien een uitspraak met wat meer pretenties dan u van ons gewend bent, maar het is 

hoog tijd dat wij onze bescheidenheid afwerpen. Hier in Limburg maken we werk van kansen waarvan de impact beduidend 

groter is dan onze regio zelf. Kansen op het gebied van groene industrie, levensreddende medische innovaties, future farming 

en kunstmatige intelligentie. Om er maar een paar te noemen. Kansen met betekenis voor Limburg, voor Nederland en Europa,  

die we alleen samen kunnen verzilveren. Door een pact te sluiten. Een pact tussen Rijk en Provincie, waarmee we Limburgse 

bedrijven, burgers, wetenschap en overheden in hun kracht zetten. Om kansen te grijpen voor een sterker Nederland, maar 

ook om specifieke uitdagingen binnen onze regio te overwinnen. Want die zijn er ook. 

Een sterker Nederland kan niet zonder een krachtig Limburg. Als Provincie stimuleren we beide. We zoeken de samenwerking op 

en durven ondernemend te zijn. Met het unieke Limburgs Energie Fonds (LEF) bijvoorbeeld en ons aandeel in de vier innovatieve 

Brightlands Campussen, maar ook met een programma als Duurzaam Thuis, waarmee we de Limburgers stimuleren om hun 

woning te verduurzamen. Elk huis is er immers één. En voor wie dat niet snel genoeg vindt gaan, zijn we ook een drijvende kracht 

achter de verduurzaming van het grootste chemiepark van Nederland: Chemelot. Met de ambitie om dat te helpen ontwikkelen 

tot de bakermat van de groene chemie, een heuse ‘circular hub’, die moet uitgroeien tot een belangrijke nieuwe kurk onder de 

economie van Limburg én van Nederland. Dat is een voorbeeld van een Limburgse ontwikkeling waarvan de impact zo groot  

en zo belangrijk is, dat het Rijk mee zal moeten durven ondernemen en bijdragen. Zoals we dat ook graag zien bij de vestiging 

van de Einstein Telescoop en andere grote innovatieve en kansrijke projecten, waarover u in dit document meer leest. Ze vormen 

het hart van het pact dat we voorstellen. Samen kunnen we indrukwekkende resultaten boeken. 

Dat hebben we ook samen bewezen. Bij de regiodeal Parkstad en Noord-Limburg werken wij goed samen met het Rijk, 

gemeenten en maatschappelijke organisaties. De recente aanwijzing van de NOVI-gebieden Zuid-Limburg en de Peel,  

biedt een nieuwe voedingsbodem om samen en niet los van elkaar te werken. Dit proces willen wij met overtuiging voort- 

zetten en we rekenen daarbij op uw steun.  

Limburg is de provincie met het meeste buitenland van Nederland. Onze ligging met 375 kilometer grens met Duitsland en België is 

cruciaal voor het Europese succes van Nederland. In onze regio wordt Europa daadwerkelijk geleefd, met alle voordelen, maar ook 

alle uitdagingen van dien. We hebben de landelijke overheid nodig om met slimme wet- en regelgeving en met financiële steun het 

maximale uit onze grensligging te halen. De coronacrisis heeft eens te meer laten zien hoe belangrijk, maar ook hoe broos inter- 

nationaal samen werken en samen leven kan zijn. Die crisis laat ook in Limburg diepe sporen na. Zowel op het vlak van gezondheid, 

economie en samenleving, vraagt het herstel om grote inspanningen. In Limburg hebben we met de Brede Economische en Sociale 

Taskforce – kortweg BEST – een beweging in gang gezet met initiatieven die brede welvaart willen helpen realiseren in het Limburg 

na corona. Voor iedereen. Dat doen we als Provincie samen met alle Limburgers, samen met de Limburgse gemeenten, het 

bedrijfsleven, de gezondheidszorg en de kennisinstellingen. Maar daarmee redden we het niet. Onderdeel van ons pact is daarom 

ook dat we vanuit Den Haag en Brussel passende middelen willen verwerven ter ondersteuning van de Provincie en de Limburgse 

gemeenten, die in dit kader voor enorme opgaven staan. Ook los van corona overigens. Het IPO, de VNG en de Unie van 

Waterschappen pleiten in een gezamenlijk kabinetsaanbod voor het beschikbaar maken van voldoende financiële middelen voor 

bijvoorbeeld de jeugdzorg, maar ook op terreinen van verduurzaming en wonen. Een oproep waar we ons volledig achter scharen, 

omdat het echt noodzakelijk is dat het Rijk zich mede-eigenaar toont en financieel committeert aan een goede uitvoering van de 

taken en verantwoordelijkheden die bij regionale en lokale overheden zijn belegd. Alleen zo kunnen we onze taken goed uitvoeren. 

Dit pact is een expliciete uitnodiging aan u, aan de landelijke overheid, om samen met ons kansen te grijpen en uitdagingen  

te lijf te gaan. Daarin willen we graag gezamenlijk optrekken met het nieuwe parlement en straks met het nieuwe kabinet. 

Samen met u willen we een ondernemende overheid zijn, een overheid met lef, die het aandurft om landelijk beleid regionaal 

te differentiëren om zo méér en een beter effect te bereiken. Limburg draagt bij aan een sterker Nederland. Elke dag. Daarbij 

rekenen we erop dat u – met ons – voor de juiste condities zorgt. Op de navolgende pagina’s leest u wat daar de komende tijd 

voor nodig is en wat het oplevert. Zullen we?
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Limburg is sterk in een groot aantal sectoren. Denk aan de logistiek, agro, 

gezonde voeding, chemie, digitalisering, data en health. Kennis- en onderwijs-

instellingen, bedrijven én de overheid werken nauw samen om leren, werken en 

innoveren in Limburg naar een hoger plan te brengen. Niet meer per sector 

apart, maar door missiegedreven maatschappelijke uitdagingen en eco- 

nomische kansen aan te gaan. Zodat we Limburg energiek en gezond maken. 

De vier Limburgse Brightlands Campussen belichamen  deze triple helix samen-

werking nadrukkelijk. Daarnaast heeft Limburg een sterke horeca- en toerisme 

sector. Onder meer dankzij karakteristieke historische binnensteden en natuur-

gebieden, zoals de Maasplassen bij Roermond of het Heuvelland in Zuid-Limburg. 

Maar er is meer nodig. Verduurzaming, arbeidsmigratie en de bekostiging van 

het hoger onderwijs zijn belangrijke thema’s waarvoor de steun van het Rijk 

onmisbaar is.  

 

LEREN, WERKEN EN  
INNOVEREN IN LIMBURG
Innovatie, circulaire economie, arbeidsmarkt, onderwijs

1
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BRIGHTLANDS CAMPUSSEN

Net als het Rijk zien wij het belang van 

innovatieve ecosystemen waarin 

onderwijs en onderzoek, bedrijfsleven 

en overheid gezamenlijk tot oplossingen 

voor maatschappelijke vraagstukken 

komen. Oplossingen die leiden tot 

nieuwe verdienmodellen. Samen met 

onze partners investeerden wij sinds 

2011 meer dan 460 miljoen in de vier 

Limburgse Brightlands Campussen.  

De campussen hebben elk hun eigen 

aandachtsgebieden, maar zoeken 

nadrukkelijk ook naar crossovers tussen 

die gebieden. Brightlands Maastricht 

Health Campus werkt aan innovatieve 

producten en diensten op het gebied 

van gezondheidszorg, (preventieve) 

geneeskunde en biowetenschappen. 

Brightlands Chemelot Campus 

ontwikkelt hoogwaardige, duurzame 

materialen en circulaire chemische en 

industriële processen en biomedische 

oplossingen. Brightlands Smart Services 

Campus helpt bedrijven en overheids- 

organisaties met innovaties op het 

gebied van datawetenschap, kunst- 

matige intelligentie en digitalisering. 

Bovendien is deze campus toegetreden 

tot de Nederlandse AI Coalitie als 

Brightlands AI Hub.

Brightlands Campus Greenport Venlo 

draait helemaal om gezonde en  

veilige voeding, future farming en 

bio-circulaire economie.

 NOODZAKELIJK: Een basis- 

bekostiging voor innovatieve 

ecosystemen zoals de Brightlands 

Campussen. Dit vraagt om een 

investering van 0,5 miljoen euro, 

per campus, per jaar.

 WINST: Oplossingen en innovaties 

die bijdragen aan duurzame 

welvaart en welzijn in Nederland 

en daarbuiten. Met voor de 

Limburgse regio directe werk- 

gelegenheid en een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat voor bedrijven 

en talent.

DE EINSTEIN TELESCOOP

De Einstein Telescoop wordt een 

unieke Europese onderzoeksfaciliteit 

voor baanbrekend wetenschappelijk 

onderzoek naar zwaartekrachtgolven. 

Dit onderzoek leidt tot meer kennis 

over het ontstaan van het heelal en dus 

over onze eigen planeet. De bodem in 

het uiterste puntje van Zuid-Limburg, 

in het grensgebied met Duitsland en 

België, is aantoonbaar geschikt voor de 

vestiging van de Einstein Telescoop. 

Deze regio is dan ook – naast Sardinië  

– één van de twee mogelijke locaties 

voor de bouw daarvan. De weten-

schappelijke status van de Einstein 

Telescoop is bevestigd in de Nationale 

Wetenschap Roadmap. De Universiteit 

Maastricht is al gestart met de bouw 

van de ET Pathfinder, de testfaciliteit 

voor de Einstein Telescoop. De 

Nederlandse overheid speelt – in 

samenwerking met de Belgische en 

Duitse overheid een cruciale rol om 

ook de uiteindelijke telescoop naar 

onze regio te halen. Met alle weten-

schappelijke, economische en 

technologische kansen van dien.

 NOODZAKELIJK: Wij rekenen  

op Haags politiek leiderschap en 

100% commitment voor de 

Nederlandse kandidatuur voor de 

bouw van de Einstein Telescoop. 

Om de bouw te kunnen financieren 

is een reservering van 1 miljard euro 

nodig. Daarnaast moet Nederland 

investeren in de samenwerking met 

de Belgische en Duitse overheid. 

 WINST: De bouw van de telescoop 

zal Nederland een mondiale kennis- 

positie opleveren. Daarnaast geeft 

de komst van de Einstein telescoop 

een belangrijke impuls aan de 

regionale economie. De ervaring 

leert dat elke euro die in vergelijk- 

bare wetenschappelijke infrastruc-

tuur is geïnvesteerd een drievoud 

aan extra economische toe- 

gevoegde waarde heeft opgeleverd.
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 REGMEDXB 

Met de juiste hulp is ons lichaam heel 

goed in staat om zichzelf te genezen. 

RegMedXB – Regenerative Medicine 

Crossing Borders - ontwikkelt  

biologische en technische oplossingen 

die het lichaam stimuleren en onder-

steunen om zelf weefsel en organen  

te herstellen. Herstellen met je eigen 

cellen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 

van stamcel- en gentherapie en 

biomaterialen. In RegMedXB  werken 

wetenschappers, bedrijven, overheden 

en fondsen samen aan het genezen 

van met name hartfalen, diabetes, 

nierziekten en artrose. De Provincie 

Limburg steunt deze samenwerking 

omdat ze de enorme potentie ziet  

van het wereldwijd innovatief medisch 

eco-systeem dat RegMedXB  ontwikkelt. 

We willen deze sector stevig aan 

Nederland binden.

 NOODZAKELIJK: Een investering 

van 12,5 miljoen euro. Vestiging 

van de centrale productielocatie 

van RegMedXB op Brightlands 

Health Campus Maastricht.

 WINST: Regeneratieve genees- 

kunde behandelt niet, het geneest 

door middel van persoonlijke 

herstelmethoden zonder bij- 

werkingen. Dat levert een enorme 

gezondheidswinst op. Daarnaast 

dalen op termijn de zorgkosten 

omdat mensen niet meer langdurig 

– soms levenslang – voor hun  

vaak chronische aandoeningen 

behandeld hoeven te worden. 

Dankzij RegMedXB  kan Nederland 

een vooraanstaande rol spelen op  

het gebied van regeneratieve 

geneeskunde.

 CHEMELOT CIRCULAR HUB

Met de Chemelot Circular Hub wil 

Limburg de eerste circular hub van 

Europa worden, een groeiversneller 

voor een circulaire samenleving.  

Een wereld zonder verspilling, waar 

gebruikte producten en materialen 

worden verwerkt tot nieuwe grond- 

stoffen. Bedrijven, kennis- en  

onderwijsinstellingen en de Provincie 

Limburg hebben hiertoe samen een 

ontwikkelagenda uitgewerkt. Hiermee 

wil Limburg uitgroeien tot de bakermat 

van de groene chemie en circulaire 

(materialen)industrie. Dat leidt niet 

alleen tot CO2-reductie in Limburg.  

De toepassingen van deze innovaties 

zullen ook tot reducties leiden in de 

auto-industrie, verpakkingsbranche  

en de bouwwereld.

 NOODZAKELIJK: Een investering 

van 500 miljoen euro. Faciliteer  

de transitie van Chemelot naar  

de meest innovatieve, duurzame  

en veilige chemiesite in Europa. 

Onderschrijf én ondersteun de 

programmatische aanpak van 

Chemelot Circular Hub met  

middelen en regelgeving. 

 WINST: Chemelot Circular Hub 

biedt nieuwe perspectieven voor 

industrie, economie en wetenschap, 

voor een inclusieve arbeidsmarkt  

én voor een schonere, veiligere 

leefomgeving. Zowel de klimaat  

als de grondstoffentransitie wordt 

door de Chemelot Circular Hub 

vormgegeven. Daaruit kan een 

nieuwe kurk groeien onder  

de Limburgse, Nederlandse en 

euregionale economie

CIRCULAIRE ECONOMIE

Met programma’s zoals Chemelot 

Circular Hub, maar ook met andere 

initiatieven, wil Limburg grote stappen 

maken in de transitie naar een volledig 

duurzame en circulaire samenleving. 

Hiervoor is zowel een energietransitie 

nodig, van fossiel naar duurzame 

elektriciteit of waterstof, als een 

grondstoffentransitie, van fossiel naar 

kunststofafval en biomassa. Dat vraagt 

om slimme oplossingen waarbij de 

partijen nauw zullen moeten samen-

werken en slagkracht moeten  

organiseren om samen te komen  

tot een nieuwe groene economie;  

de Circulaire Economie.

 NOODZAKELIJK: Centraliseer het 

beleid rond circulaire economie  

op één ministerie. Maak slagvaar- 

digere wetgeving mogelijk.

 WINST: Een schonere leef- 

omgeving waarmee Limburg en 

Nederland voorop kunnen lopen  

op het gebied van circulariteit. 
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NIEUWE BEKOSTIGING 
HOGER ONDERWIJS

Door de lage vaste voet in de financie-

ring van het hoger onderwijs, is de 

financiering van onderwijsinstellingen 

afhankelijk van de studentenaantallen. 

Dit kan tot perverse prikkels leiden 

waarbij kwantiteit boven kwaliteit gaat.

 NOODZAKELIJK: De vaste voet 

van zowel hogescholen en 

universiteiten moet fors worden 

verhoogd, met een correctie van 

de historische scheefgroei. 

 WINST: Een passende bekostiging 

stimuleert een leven lang leren en 

ontwikkelen, en maakt modulair 

onderwijs mogelijk. Het doet 

bovendien recht aan de daad- 

werkelijke kwalitatieve bijdrage die 

instellingen voor hoger onderwijs 

leveren.

RUIMTE VOOR  
INTERNATIONALISERING

Limburg heeft – mede door het 

aanbod van studies in de Engelse of 

Duitse taal – een grote aantrekkings-

kracht op internationale studenten. 

Deze talenten hebben een grote 

meerwaarde voor onze regio. Enerzijds 

omdat zij na hun studie in de regio 

blijven werken, anderzijds door in hun 

thuisland als ambassadeur voor onze 

regio op te treden, waardoor interes-

sante samenwerkingen kunnen 

ontstaan. Ruimte om internationalise-

ring van het hoger onderwijs vorm  

te geven vinden wij in Limburg, als 

internationaalste regio van Nederland  

een must.

 NOODZAKELIJK: Erken dat 

internationalisering een funda- 

menteel kenmerk is van het  

hoger onderwijs in Limburg.  

Geef onderwijsinstellingen zoals 

Zuyd Hogeschool, Fontys,  

Open Universiteit en Universiteit 

Maastricht de ruimte en mogelijk-

heden om zich internationaal te 

blijven positioneren vanwege de 

specifieke kenmerken van onze 

regionale arbeidsmarkt.

 WINST: Internationaal talent 

versterkt onze arbeidsmarkt en 

draagt bij aan het innovatief 

vermogen van onze provincie.

NIEUWE OPDRACHTEN  
VOOR VDL NEDCAR

VDL Nedcar is de enige Nederlandse 

fabrikant van personenwagens en 

daarmee van nationaal belang. Als 

contractpartner voor autofabrikanten 

zoals BMW en Mini is VDL Nedcar 

gevoelig voor conjuncturele schom-

melingen op de wereldwijde auto- 

mobielmarkt. Deze markt verandert 

bovendien door de opkomst van 

emissievrije aandrijftechnieken. 

Ondanks de uitstekende reputatie van 

VDL Nedcar, moet het bedrijf kunnen 

blijven investeren om slagvaardig te 

opereren.

 NOODZAKELIJK: Het Rijk zet  

haar wervingskracht in voor het 

aantrekken van nieuwe opdracht-

gevers voor VDL Nedcar. Het Rijk 

ondersteunt VDL Nedcar in de 

doorontwikkeling van het bedrijf 

zodat het kan blijven inspelen op 

de snel veranderende automotive 

markt en e-mobility. 

 WINST: Behoud van werk- 

gelegenheid bij één van de 

grootste werkgevers in Limburg. 

Behoud van werkgelegenheid  

bij de vele toeleveranciers in  

de regio en behoud van een 

positie voor Nederland als 

kennis- en productieland in de 

snel ontwikkelende markt voor 

(elektrische) voertuigen.
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INNOVATIES IN HET 
MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF

Het mkb is een belangrijke banen- 

motor van de Nederlandse economie. 

Ook in Limburg. Om het mkb te 

versterken is het van belang de 

innovatiekracht te vergroten. Regionale 

Ontwikkel Maatschappijen (ROM’s) 

kunnen hier een belangrijke rol in 

spelen. Evenals toegankelijke finan- 

cieringsstromen voor mkb’ers.

 NOODZAKELIJK: Benut de 

innovatiekracht van het mkb voor 

economische groei door het 

versterken van ROM’s, het creëren 

van voldoende financierings- 

mogelijkheden en het stimuleren 

van digitalisering. 

 WINST: Een sterk mkb dat zowel 

werkgelegenheid biedt als de 

economische groei zal stimuleren. 

HORECA, TOERISME  
EN RETAILSECTOR

Het Covid-19-virus en de bestrijding 

daarvan, heeft grote gevolgen voor 

ondernemers in de horeca,  evene-

menten-, toerisme- en retailsector.  

Dat raakt Limburg in het bijzonder, 

omdat deze sectoren sterk zijn 

vertegenwoordigd in onze regio.  

Naast steunpakketten van het Rijk  

voor de korte termijn, is een lange 

termijn strategie nodig. Dat moet  

ook toe zien op de transformatie van 

binnensteden, bijvoorbeeld bij het 

tegen gaan van winkelleegstand.

 NOODZAKELIJK: Het Rijk moet, 

naast een inzet van voldoende 

overbruggingskrediet als werk- 

kapitaal voor individuele onder- 

nemers, een strategie uitzetten  

om ondernemers in de horeca, 

toerisme- en retailsector via een 

regionale aanpak te ondersteunen 

en te versterken. Bijvoorbeeld door 

het tegengaan van winkelleegstand 

en het stimuleren van de aantrek-

kelijkheid van binnensteden

 WINST: Het beschermen van de 

werkgelegenheid en het creëren 

van een aantrekkelijk klimaat  

voor wonen, werken, recreatie  

en toerisme. 

EEN VITALE ARBEIDSMARKT

Een vitale en wendbare beroeps- 

bevolking is een belangrijke voorwaarde 

voor de transities die we zien in de 

arbeidsmarkt. De mate waarin mensen 

mee kunnen in nieuwe ontwikkelingen 

is steeds bepalender voor hun loop-

baan. Het onderwijs speelt hierbij een 

belangrijk rol, deze wordt bijvoorbeeld 

ingevuld door de Open Universiteit en 

de Universiteit Maastricht. Al sinds 

geruime tijd zijn er in Limburg succes-

volle samenwerkingen tussen onderwijs, 

overheid en bedrijfsleven. Met Leo 

Loopbaan en Limburg Leert hebben 

we belangrijke platforms die Leven 

Lang Ontwikkelen voor iedereen 

mogelijk maken.  

 

 NOODZAKELIJK: Investeer in de 

ondersteuning van en de ruimte 

voor regionale initiatieven rondom 

een Leven Lang Ontwikkelen. 

Hiermee zorgen we ervoor dat  

het onderwijs aansluit op de vraag 

van het bedrijfsleven en leren en 

ontwikkelen bereikbaar is voor 

elke werknemer.

 

 WINST: Door regionale samen- 

werkingen te ondersteunen en 

ruimte te bieden zorgen we voor 

verankering van het thema Leven 

Lang Ontwikkelen, en houden we 

onze arbeidsmarkt wendbaar en 

veerkrachtig. 
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Door een goede samenwerking tussen publieke en 

private partijen, wil Limburg een aandeel leveren in 

de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Daarbij rich-

ten we ons op een uitvoeringsgerichte uitwerking 

van de energie- en grondstoffentransitie en de 

klimaatdoelstellingen. Vanwege onze ligging is het 

voor ons van belang dat er voor alle regio’s in 

Nederland een gelijk speelveld wordt gecreëerd dat 

innovatieve oplossingen mogelijk maakt. Wat betreft 

energie en klimaat zijn er drie onderwerpen die 

extra aandacht en steun dienen te krijgen. Dat zijn 

de kansen die er bij het chemiecluster Chemelot 

liggen, de schaarste op het elektriciteitsnet waar 

Limburg als grensregio extra onder lijdt en de 

verduurzaming van de gebouwde omgeving en 

bedrijventerreinen.

ENERGIE  
VOOR  
LIMBURG     
Klimaat- en energietransitie

2
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Als het gaat om de toegang tot 

hernieuwbare energie of transitie- 

oplossingen, is het essentieel om  

één gelijk speelveld te hebben. 

Buisleidingen zijn in feite het enige 

serieuze alternatief om Chemelot van 

duurzame energie en grondstoffen te 

voorzien. Traditionele fossiele produc-

ten worden op termijn vervangen door 

bijvoorbeeld ethaan, propaan en 

butaan. Ook waterstof zal belangrijk 

worden, als energiedrager en als 

grondstof. Om deze stoffen op een 

veilige en duurzame manier te vervoeren 

ligt het transport per pijpleiding vanaf 

Rotterdam en Antwerpen voor de 

hand. Deze buisleidingen kunnen dan 

ook worden ingezet voor het vervoer 

van CO2 richting Rotterdam. Chemelot 

heeft hier zelf immers geen opslag- 

mogelijkheden voor. Wij zien de aanleg 

van buisleidingen – waarvoor in de 

Structuurvisie Buisleidingen al stroken 

land zijn gereserveerd – als een enorme 

kans om te vergroenen en tegelijkertijd 

de concurrentiepositie van Limburg en 

Nederland te versterken.

 

 NOODZAKELIJK: Het is van  

essentieel belang dat er voldoende 

middelen worden vrijgemaakt  

voor de aanleg van de buisleidingen 

en de energiecorridor tussen 

Rotterdam, Antwerpen, Moerdijk 

– Chemelot en Noordrijn-

Westfalen.

 WINST: De buisleidingen dragen 

bij aan het gelijk houden van het 

speelveld, waardoor Chemelot  

als belangrijk Nederlands chemie-

cluster zijn internationale  

concurrerende positie behoudt. 

Bovendien kan Limburg op deze 

manier dienen als een gateway- 

to-Europe door de strategische 

ligging op de as Antwerpen/

Rotterdam-Noordrijn-Westfalen.

AANLEG ESSENTIËLE BUISLEIDINGEN 
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GEOTHERMIE

In Noord-Limburg liggen kansen  

op het gebied van geothermie. 

Ondernemers organiseren zich in 

energiecoöperaties om gezamenlijk 

een succes te maken van het gebruik 

van geothermie en restwarmte. Grote 

stappen kunnen er op dit moment 

echter nog niet worden gezet. De 

huidige wetgeving staat dit in de weg.

 NOODZAKELIJK: Versoepel de 

wetgeving rond de fiscale maat- 

regelen van het Klimaatakkoord, 

zodat er voor de glastuinbouw 

geen forse tariefverhoging komt 

voor de opslag van duurzame 

energie en de klimaattransitie. 

Ondersteun initiatiefnemers voor 

ondiepe vormen van geothermie 

bij hun onderzoek om seismische 

risico’s te minimaliseren.

 WINST: Geothermie en het 

gebruik van restwarmte dragen  

bij aan het behalen van de 

Nederlandse klimaatdoelstellingen 

en het toekomstbestendig maken 

van de Noord-Limburgse industrie 

en glastuinbouwsector.

TRANSITIE BEDRIJVEN

Klimaatbeleid vraagt om een lange 

adem. Door het aandeelhouderschap 

in Enexis en Mijnwater BV kunnen wij 

als Provincie zowel op de korte als de 

lange termijn meesturen. Daarbij laten 

wij ons onder andere inspireren door 

de innovatieve ontwikkelingen in 

Duitsland, nu daar gestopt wordt met 

het gebruik van kernenergie en 

bruinkool. Grote investeringen in de 

transitie van bedrijven vragen om 

vertrouwen, om een betrouwbare 

overheid, gezamenlijke afspraken en 

een gelijk speelveld. Als Provincie 

willen we bedrijven steunen in hun 

transitieproces. Ook zetten we volop in 

op het aantrekken van vernieuwende 

start-ups die het transitieproces naar 

een duurzame, circulaire economie 

kunnen versnellen.

 NOODZAKELIJK: Garandeer voor 

elke regio de noodzakelijke 

investeringsmogelijkheden. 

Garandeer de prijs en leverings- 

zekerheid van elektriciteit.

 WINST: Bij voldoende vertrouwen 

zullen bedrijven meer en sneller 

investeren in de klimaat- en 

energietransitie. 

INFRASTRUCTUUR  
TEN BEHOEVE VAN DE 
ENERGIETRANSITIE

De toegang tot ‘Wind op Zee’ en de 

opslag van CO2 onder de Noordzee, 

zijn voor Limburg uitdagend door onze 

ligging. Door onze grensligging hebben 

we weliswaar transportverbindingen 

met elektriciteitsnetten in het buiten-

land, maar die lossen onze knelpunten 

niet op. Omdat de vraag naar elektriciteit 

ook in Limburg enorm zal groeien, 

hebben we al in een vroeg stadium een 

systeemstudie uit laten voeren naar de 

infrastructuur die in Limburg nodig is 

voor de energietransitie. Inmiddels zijn 

de oplossingen voor de gesignaleerde 

knelpunten uitgewerkt en staan we 

voor de uitvoering van de Energie 

Infrastructuur Agenda. Hiervoor zijn 

stevige investeringen nodig.

 NOODZAKELIJK: De garantie van 

het Rijk dat er een sterkere hoog-

spanningsverbinding tussen 

Limburg (met name Zuid-Limburg) 

en de rest van Nederland komt.  

Om het elektriciteitsnet toekomst-

bestendig te maken, moet er 

daarnaast naar technisch haalbare 

manieren worden gezocht om 

stroomuitwisseling met onze 

buurlanden België en Duitsland 

mogelijk te maken. Dit niet alleen via 

nieuwe hoogspanningsverbindingen 

maar ook via midden- en mogelijk 

laagspanningsnetten. We verwach-

ten van het Rijk daartoe financiële 

middelen én een aanpassing van  

de belemmerende wetgeving.

 WINST: Een volwaardige bijdrage 

van Limburg aan de energietransitie 

en de afspraken uit het Klimaat-

akkoord.
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De kosten van isolatie en aardgasvrije 

alternatieven voor de bebouwde 

omgeving zijn vaak erg hoog. Dat  

blijkt uit recente studies van het 

Economisch Instituut voor de Bouw en 

het Planbureau voor de Leefomgeving. 

Daarnaast liggen er op rijksniveau 

barrières die de uitwerking van het 

Programma Aardgasvrije Wijken in de 

weg staan. Met name voor oudere 

gebouwen zijn de uitdagingen groot. 

Een groot deel van de Limburgse 

woningvoorraad behoort tot deze 

categorie. Wij ondersteunen de 

Limburgse gemeenten met kennis  

en middelen om toch stappen te 

kunnen zetten. Ook nemen we deel  

in de RES-regio’s en projecten zoals  

de proeftuinen van het Programma 

Aardgasvrije Wijken. We zetten ons  

in om de kennis die we hierbij 

opdoen breed te delen, in Limburg  

én daarbuiten.

 NOODZAKELIJK: Duidelijke 

keuzes over de verdeling van de 

kosten voor de warmtetransitie in 

de gebouwde omgeving, zodat 

deze vraag niet bij elk afzonderlijk 

project gesteld moet worden.  

Stel structureel meer middelen 

beschikbaar zodat de betaalbaar-

heid voor de bewoners gegaran-

deerd kan worden en zodat 

gemeenten hun capaciteit voor 

deze grote opgave kunnen 

vergroten.

 WINST: Een voortvarendere 

aanpak van de transitie in de 

gebouwde omgeving waardoor 

voldaan kan worden aan de 

ambities uit het Klimaatakkoord.

MIJNWATER BV

Mijnwater BV is een duurzaam 

energiebedrijf dat in eerste instantie 

gebruik maakte van het warme 

grondwater uit de oude mijngangen 

om woningen te verwarmen en te 

koelen. Mijnwater heeft zich inmiddels 

doorontwikkeld naar een concept dat 

op slimme wijze restwarmtebronnen 

met elkaar verbindt. Hierdoor is een 

circulair energiesysteem ontstaan. 

Volgens de onderzoekers van CE Delft 

is deze techniek toepasbaar voor  

2 miljoen tot 3,6 miljoen huizen.  

 NOODZAKELIJK: Inzetten op de 

landelijke uitrol van het concept 

van Mijnwater BV. Om die uitrol 

mogelijk te maken zijn investerin-

gen nodig.

 WINST: Een forse bijdrage aan de 

opgave van de verduurzaming van 

de gebouwde omgeving op een 

innovatieve en haalbare wijze. 

KLIMAAT- EN ENERGIETRANSITIE KLIMAAT- EN ENERGIETRANSITIE KLIMAAT- EN ENERGIETRAN-

SITIE KLIMAAT- EN ENERGIETRANSITIE KLIMAAT- EN ENERGIETRANSITIE KLIMAAT- EN ENERGIE-

TRANSITIE KLIMAAT- EN ENERGIETRANSITIE KLIMAAT- EN ENERGIETRANSITIE KLIMAAT- EN 

ENERGIETRANSITIE KLIMAAT- EN ENERGIETRANSITIE KLIMAAT- EN ENERGIETRANSITIE
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Wij omarmen het voornemen om  

een nationaal isolatieprogramma op  

te zetten. Isolatie is onmisbaar bij de 

verduurzaming van de gebouwde 

omgeving in onze provincie. Wij 

hebben immers een relatief oude 

woningvoorraad en daardoor ook  

een grotere opgave. Samen met 

verschillende partners biedt de 

Provincie daarom aanvullende 

middelen aan om de gebouwde 

omgeving te verduurzamen.  

De Duurzaam Thuis-regeling en het 

Limburg Energie Fonds zijn hiervan 

voorbeelden.

 NOODZAKELIJK: Besteed in het 

nationaal isolatieprogramma extra 

aandacht aan de oudste woningen. 

Stel middelen beschikbaar voor 

met name die oudere woningen. 

Zoek uit met welke maatregelen 

en tegen welke prijs de isolatie-

standaard bij deze woningen 

gehaald kan worden.

 WINST: Er kan een grote energie-

besparing worden bereikt als  

de woningen die nu moeilijk te 

isoleren zijn vanwege de techni-

sche hindernissen en de financiële 

rentabiliteit van de maatregelen, 

toch verduurzaamd kunnen worden.

KLIMAAT- EN ENERGIETRANSITIE KLIMAAT- EN ENERGIETRANSITIE KLIMAAT- EN ENERGIETRAN-

SITIE KLIMAAT- EN ENERGIETRANSITIE KLIMAAT- EN ENERGIETRANSITIE KLIMAAT- EN ENERGIE-

TRANSITIE KLIMAAT- EN ENERGIETRANSITIE KLIMAAT- EN ENERGIETRANSITIE KLIMAAT- EN 

ENERGIETRANSITIE KLIMAAT- EN ENERGIETRANSITIE KLIMAAT- EN ENERGIETRANSITIE

NATIONAAL ISOLATIEPROGRAMMA
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De vraag naar goede, betaalbare en duurzame 

woningen blijft groot. In Limburg zetten we grote 

stappen op het gebied van wonen. Hiervoor werken 

we nauw samen met partijen uit de hele keten, met 

huiseigenaren en huurders. We zetten hierbij in op 

regiospecifiek maatwerk en op innovatieve voor-

beeldprojecten die met gerichte investeringen op 

meerdere terreinen effect hebben. Daarbij zoeken 

we naar een goede balans tussen, wonen, werken, 

studeren en recreëren in de schaarse ruimte die 

hiervoor in Limburg beschikbaar is. Waar mogelijk 

streven we naar een integrale aanpak. We doen dit 

bijvoorbeeld al in Zuid-Limburg waar we samen  

met de Stadsregio Parkstad, IBA Parkstad en de 

gemeenten werken aan de transitieopgaven binnen 

de Regiodeal Parkstad.

WONEN IN 
LIMBURG     
Volkshuisvesting, leefbaarheid,  

demografische transities

3
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EEN PASSEND HUIS VOOR 
ELKE LIMBURGER

Wij willen een passend, duurzaam  

(t)huis voor elke Limburger. Om dit te 

realiseren is maatwerk en de bereid-

heid tot investeren noodzakelijk. 

Samen met partners zoals de 

Limburgse woningcorporaties, maar 

ook met particuliere huiseigenaren 

werken we hard aan de transitie en 

verduurzaming van de woningmarkt. 

We richten ons hierbij op nieuw- 

bouw en vooral op het renoveren  

en opwaarderen van bestaande 

woningen.

 NOODZAKELIJK: Realiseer een 

evenwichtig woningaanbod in 

Nederland. Reserveer structureel 

middelen voor nieuwbouw, 

herstructurering, transitie en 

transformatie in Limburg. Investeer 

samen met ons in woningen in 

Limburg. Wij zijn alvast begonnen 

met een investering van € 35 

miljoen.

 WINST: Een kwalitatieve, duurzame 

en betaalbare woningvoorraad die 

aansluit op de Limburgse behoefte 

en daarmee helpt om onze regio 

aantrekkelijk te houden als plek 

om te wonen, werken en onder- 

nemen.
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WONEN VOOR SPECIFIEKE 
DOELGROEPEN

We vinden het belangrijk dat er 

geschikte woningen zijn voor speci- 

fieke doelgroepen, zoals starters, 

senioren, één- en tweepersoonshuis-

houdens en mensen die gebruik willen 

maken van sociale en middenhuur. 

Ook investeren we in de vernieuwing 

van kernen en grootschalige wijken-

aanpak. 

 NOODZAKELIJK: Reserveer 

ruimte op de begroting voor 

specifieke woondoelgroepen. 

Lever opnieuw een bijdrage aan  

de Startersregeling.

 WINST: Een gevarieerd en hoog- 

waardig woonaanbod dat bijdraagt 

aan de leefbaarheid en de veer-

kracht van kernen en wijken.

BETAALBARE VERDUUR- 
ZAMING VAN WONINGEN

In Limburg hebben we meer vrijstaan-

de en meer oudere woningen met een 

laag energielabel dan andere regio’s. 

De opgave voor het verduurzamen  

van de woningvoorraad is hier dus 

groter. Wij vinden het belangrijk dat  

de verduurzaming van woningen 

betaalbaar blijft.

 NOODZAKELIJK: 100 miljoen 

euro voor het stimuleren van de 

verduurzaming en herstructureren 

van de woningvoorraad in Limburg.

 WINST: Verduurzaming van 

woningen tegen een beperkte 

stijging van de woonlasten voor  

de Limburgse huishoudens.

RUIMTE VOOR WONING-
CORPORATIES

Woningcorporaties hebben de 

complexe opgave om snel te zorgen 

voor meer betaalbare huurwoningen, 

om woningen te verduurzamen en te 

herstructureren. Hiervoor hebben ze 

passende wettelijke mogelijkheden en 

voldoende investeringsruimte nodig. 

 NOODZAKELIJK: Schaf de 

verhuurdersheffing af, om meer 

investeringsruimte voor de 

woningcorporaties te creëren.

 WINST: Sneller en meer passende 

woonruimte voor de Limburgers.
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Voorzieningen op het gebied van recreatie, cultuur 

en onderwijs zijn noodzakelijk om het leef- en  

vestigingsklimaat te versterken. Demografische 

ontwikkelingen als vergrijzing, ontgroening en 

migratiebewegingen bedreigen het niveau van deze 

voorzieningen. Daarom is het goed nieuws dat de 

Peel en Zuid-Limburg zijn aangewezen als NOVI 

gebied, waardoor er een lange termijnvisie komt 

voor deze gebieden. In Limburg streven we naar 

een samenhangende aanpak die uitgaat van een 

goede basisinfrastructuur: bereikbare zorg, passende 

nieuwe woonconcepten, aanpak van de leegstand, 

goede bereikbaarheid en digitale bereikbaarheid 

door passend OV en een 5G-netwerk, onafhankelijke 

regionale journalistiek, bereisbaar onderwijs en een 

goed cultuuraanbod.

GEZOND LEVEN 
IN LIMBURG
Voorzieningenniveau, cultuur, sport

4
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AANPAK SOCIALE  
PROBLEMATIEK IN  
ZUID-LIMBURG

Het benoemen van Zuid-Limburg als 

NOVI-gebied is een belangrijke stap 

om de neerwaartse spiraal in de regio 

te doorbreken. Nu is het van belang 

dat het Rijk samen met de regio 

doorpakt om de problematiek in  

de regio aan te pakken.

 NOODZAKELIJK: Investeer in 

totaal 250 miljoen euro om de 

sociale vraagstukken in Zuid-

Limburg daadwerkelijk op te 

lossen. (NOVI)

 WINST: Gezondere en gelukkigere 

Zuid-Limburgers, die actief bezig 

zijn met werk, studie of andere 

activiteiten en die minder gebruik 

hoeven te maken van sociale 

voorzieningen, gezondheidszorg 

en hulpverlening. 

GEOGRAFISCHE SPREIDING 
VAN CULTUURMIDDELEN

Geografische spreiding is een criterium 

in de culturele basisinfrastructuur.  

Toch is er een scheve verdeling van 

middelen over het land. Dit vergroot  

de verschillen. Voor een meer recht-

vaardige en evenwichtigere spreiding 

van de landelijke middelen zouden de 

regio’s betrokken moeten worden bij 

de voorbereidingen tot een grondige 

wijziging van het cultuurstelsel 

(2025-2028). Bij de verdeling van 

rijksmiddelen moet meer rekening 

worden gehouden met de prioriteiten 

én de eigen inzet van de andere 

overheden. Dit geldt voor zowel de 

bekostiging via de culturele basisinfra-

structuur als de Rijkscultuurfondsen.

 NOODZAKELIJK: Verdeel struc- 

tureel 100 miljoen euro aan extra 

rijkscultuurmiddelen buiten de 

Randstad om een rechtvaardige 

geografische spreiding van 

cultuurmiddelen eindelijk mogelijk 

te maken.

 WINST: Meer kwaliteit en variatie 

binnen het Limburgs cultuur- 

aanbod waardoor het leef- en 

vestigingsklimaat in Limburg 

versterkt wordt, een breder publiek 

wordt gediend en onze bijdrage 

aan de cultuurontwikkeling van 

Nederland wordt verstevigd.
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In de afgelopen kabinetsperiode is 

incidenteel 325 miljoen euro uitgetrok-

ken voor het behoud van cultureel 

erfgoed. Een groot gedeelte van dit 

bedrag ging naar de restauratie, 

herbestemming en verduurzaming  

van grote monumentale opgaves. 

Limburg kent nog steeds een aantal 

grote projecten die zonder rijks- 

financiering niet van de grond  

zullen komen.  

De Maastrichtse vestingwerken, kasteel 

Heel, het Romeins museum in Heerlen 

en kloosterdorp Steyl zijn voorbeelden 

van deze grote monumentale opgaves.

 NOODZAKELIJK: Continueer het 

beleid voor grote monumenten  

en investeer in de restauratie, 

herbestemming en verduurzaming 

van het Limburgs erfgoed. 

Reserveer daartoe opnieuw  

325 miljoen euro incidenteel  

op landelijk niveau.

 WINST: Grote monumenten 

blijven behouden en zijn een 

verrijking voor hun omgeving. 

Door herbestemming en verduur-

zaming draagt dit cultureel 

erfgoed bij aan een boeiende en 

leefbare omgeving die bewoners 

en bezoekers vertelt over de 

cultuur, historie en eigenheid  

van Limburg.

DE GEZONDE BASISSCHOOL 
VAN DE TOEKOMST  

De eerste resultaten van het Limburgse 

project De Gezonde Basisschool van 

de Toekomst laten zien dat een 

gezonde, warme schoollunch, en 

schoolfruit in combinatie met extra 

beweging, een positief effect heeft  

op de BMI van kinderen. Onder de 

deelnemers daalt het percentage 

kinderen met overgewicht en obesitas 

én we zien een positief effect op het 

leren van de kinderen. Voor de 

gezonde voeding wordt er zoveel 

mogelijk gebruik gemaakt van lokale 

producten.

 NOODZAKELIJK: Rol de Gezonde 

Basisschool van de Toekomst 

nationaal uit. Reserveer hiervoor 

300 miljoen euro.

 WINST: De Gezonde Basisschool 

van de Toekomst voorkomt 

gezondheidsproblemen en  

zal daardoor de zorgkosten 

verminderen. Daarnaast worden 

schoolprestaties beter en bevordert 

de Gezonde Basisschool voor  

de Toekomst gelijke kansen voor 

kinderen.

RESTAURATIE, HERBESTEMMING EN VERDUURZAMING  
VAN HET LIMBURGS ERFGOED
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SPORT EN BEWEGEN  
NA CORONA

Sport en bewegen leveren een grote 

bijdrage aan de mentale en fysieke 

gezondheid van onze burgers, aan de 

leefbaarheid in buurten en wijken én 

aan het leef- en vestigingsklimaat van 

Limburg. Het verenigingsleven vormt 

de basisinfrastructuur voor sport en 

bewegen. Daarnaast leveren de 

honderden sportevenementen hier  

een grote bijdrage aan.

 NOODZAKELIJK: Een masterplan 

om Nederland na corona in 

beweging te krijgen. Stel dit samen 

op met provincies, gemeenten, 

sportbonden en -verenigingen. 

Investeer in hoogwaardige 

voorzieningen en maak het 

lidmaatschap van verenigingen 

toegankelijk voor iedereen.  

Zet voldoende gekwalificeerde 

trainers in en op sociale veiligheid 

geschoolde coaches voor het in 

beweging houden van de jeugd.

 WINST: Een gezonde, vitale jeugd, 

betere sociale cohesie en minder 

eenzaamheid.



27  LIMBURGS PACT VOOR EEN STERKER NEDERLAND

CONTINUÏTEIT VAN  
SPORTVERENIGINGEN EN 
-EVENEMENTEN

De coronacrisis is een bedreiging voor 

de continuïteit van sportverenigingen 

en -evenementen. Hierdoor komt de 

basisinfrastructuur onder druk te staan.

 NOODZAKELIJK: Maak een 

garantiefonds als financieel 

vangnet voor sportevenementen 

die door corona niet door mogen 

gaan.

 WINST: De basisinfrastructuur 

blijft intact.

IMMATERIEEL ERFGOED

De Limburgse schutterijen vinden  

hun oorsprong in de 15e eeuw toen 

burgers zichzelf begonnen te  

bewapenen om zo hun eigen stad of 

dorp te verdedigen. In 2021 zijn er in 

Limburg nog steeds meer dan 15.000 

mensen actief lid van een schutterij.  

Zij houden ons immateriële erfgoed 

levend en laten jong en oud kennis- 

maken met belangrijke waarden als 

broederschap en burgerschap.  

De schutterijen hebben een sterk 

verbindende functie in Limburg.

 NOODZAKELIJK: Geef het 

Limburgs schutterswezen een 

eigen hoofdstuk in de nieuwe  

Wet Wapens en Munitie.

 WINST: Ruimte voor de schutterijen 

om deze vorm van immaterieel 

erfgoed op een eigentijdse manier 

te beleven en voort te zetten.
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Limburg heeft in een straal van driehonderd kilometer een afzetgebied met meer 

dan honderd miljoen consumenten en tweehonderdduizend bedrijven. Daarmee 

is de regio één van de belangrijkste internationale vervoersknooppunten van 

Nederland. Limburg verbindt logistieke hotspots zoals de haven van Rotterdam 

met het Duitse achterland. Dat gebeurt via het spoor, de weg, het water, de lucht 

en via buisleidingen. Chemelot heeft het grootste buisleidingenstelsel van 

Europa. In de afgelopen jaren zien we hoe innovaties en investeringen in de 

logistiek aantrekken. Wanneer we de waardeketen die hier ontstaat door invoer, 

overslag, bewerking en uitvoer slim weten te organiseren, maken we Nederland 

als geheel sterker. Onze twee logistieke knooppunten Noord- en Zuid-Limburg 

zijn goed voor zeventigduizend arbeidsplaatsen in Limburg; veertien procent 

van het totaal. De logistieke sector biedt goede kansen om grote stappen te 

zetten op het gebied van circulariteit, door de verschillende manieren van 

vervoer op een intelligente wijze op elkaar af te stemmen en te combineren. 

Andere kansen zien we in het ontsluiten van nabije agglomeraties zoals Eindhoven 

en Aken, zodat we van banen en werknemers in deze regio’s kunnen profiteren. 

Maar ook in het oplossen van ontbrekende schakels in onze spoorinfrastructuur 

en in een kwaliteitsverbetering en optimaal gebruik van het OV-netwerk. Ten 

slotte dienen ook wegen zoals de A2 en A67 voortvarend worden aangepakt.  Als 

we deze kansen kunnen verzilveren, kan Limburg ook in de toekomst een 

substantiële bijdrage leveren aan de economie en welvaart van Nederland. 

 

VERBINDINGEN NAAR EN 
BINNEN LIMBURG
Wegen, spoor, water, luchtvaart, digitale verbindingen

5
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DE MAASLIJN

De Maaslijn is een belangrijke spoor-

verbinding voor Noord- en Midden-

Limburg, richting de regio 

Arnhem-Nijmegen. Het is één van de 

langste, drukste en meest intensief 

bereden enkelsporige spoorlijnen in 

Nederland. Het aantal reizigers op dit 

traject groeit enorm. Door het enkele 

spoor kunnen treinen elkaar alleen ter 

hoogte van stations passeren. 

Vertragingen en verstoringen kunnen 

daardoor niet worden ingehaald of 

opgevangen. Om deze spoorverbin-

ding comfortabeler, schoner en 

betrouwbaarder te maken, wordt  

het spoor geëlektrificeerd, komen er 

drie passeersporen en worden de 

spoorbogen op vier plekken ruimer 

gemaakt, zodat treinen hier niet af 

hoeven te remmen. Ook wordt de 

veiligheid van 20 overwegen verbeterd.

 

 NOODZAKELIJK: Zorg dat de 

Maaslijn binnen de scope en 

volgens plan in 2024 gerealiseerd 

is. Wentel eventuele meerkosten 

niet af op de betrokken provincies 

- conform motie 35 570 A -31 

Moorlag c.s.

 WINST: De mobiliteit voor 

forenzen, studenten en toeristen 

neemt toe. De spoorverbinding 

wordt comfortabeler, schoner en 

betrouwbaarder.

BETERE AANSLUITING  
IC- EN HSL-NETWERK

Door aan te sluiten op treinstations  

vlak over de grens, kunnen we het 

Nederlandse IC-netwerk beter aan laten 

sluiten op het Europese HSL-netwerk. 

Dat is in het belang van zowel de 

Randstad als de grensregio’s. Goede 

aansluitingen Eindhoven – Düsseldorf, 

en Eindhoven – Aken zijn daarbij zeer 

kansrijk. Ze versterken agglomeraties, 

kennisregio’s en vormen goede 

alternatieven voor het vliegtuig. 

 NOODZAKELIJK: In de aanstaande 

kabinetsperiode moeten de 

volgende grensoverschrijdende  

en hoogwaardige IC-verbindingen 

zijn gerealiseerd: 

• Eindhoven-Heerlen-Aken

 • Eindhoven-Venlo-Düsseldorf

 • Weert-Hamont-Antwerpen

 • Drielandentrein Luik-Maastricht- 

   Heerlen-Aken

 WINST: Betere internationale 

verbindingen leiden tot het 

verbinden van regio’s met econo-

misch en innovatief potentieel. Het 

woon-werkverkeer wordt gemak-

kelijker gemaakt, waardoor het 

voor Belgen en Duitsers aantrek-

kelijker wordt om in Nederland 

(samen) te werken. En omgekeerd.

WEGEN, SPOOR, WATER, LUCHTVAART, DIGITALE VERBINDINGEN WEGEN, SPOOR, WATER, 

LUCHTVAART, DIGITALE VERBINDINGEN WEGEN, SPOOR, WATER, LUCHTVAART, DIGITALE 

VERBINDINGEN WEGEN, SPOOR, WATER, LUCHTVAART, DIGITALE VERBINDINGEN WEGEN, 

SPOOR, WATER, LUCHTVAART, DIGITALE VERBINDINGEN WEGEN, SPOOR, WATER, LUCHTVAART

V
e

rb
in

d
in

g
e

n
 n

aa
r 

e
n

 b
in

n
e

n
 L

im
b

u
rg



31  LIMBURGS PACT VOOR EEN STERKER NEDERLAND

Grenseffecten worden vaak onvol-

doende betrokken bij mobiliteits- 

vraagstukken. Zowel kansen als 

bedreigingen worden niet gezien.  

Dit probleem doet zich over de  

gehele breedte voor. Denk hierbij aan 

onderwerpen zoals luchtvaarttaks,  

het beoordelen van een internationale 

treinverbinding, grenzeloze OV-ticketing 

of bijvoorbeeld het mobiliteitsfonds.

 NOODZAKELIJK: Neem positieve 

én negatieve grenseffecten 

structureel mee in het afwegings-

kader voor mobiliteitsvraagstukken.

 WINST: Logischere en efficiëntere 

internationale verbindingen, 

minder kosten voor het Rijk en de 

reiziger.

WEGEN, SPOOR, WATER, LUCHTVAART, DIGITALE VERBINDINGEN WEGEN, SPOOR, WATER, 

LUCHTVAART, DIGITALE VERBINDINGEN WEGEN, SPOOR, WATER, LUCHTVAART, DIGITALE 

VERBINDINGEN WEGEN, SPOOR, WATER, LUCHTVAART, DIGITALE VERBINDINGEN WEGEN, 

SPOOR, WATER, LUCHTVAART, DIGITALE VERBINDINGEN WEGEN, SPOOR, WATER, LUCHTVAART

SPOORKNOOPPUNT VENLO

Venlo is een internationaal spoor-

knooppunt voor zowel goederen- als 

personenvervoer. Voor het bevorderen 

van leefbaarheid, economische ont- 

wikkeling en veiligheid zijn met spoed 

extra faciliteiten nodig. De Venlose 

spoordossiers slepen al te lang.

 NOODZAKELIJK: Pak door op de 

Venlose spoordossiers. Werk aan 

een versnelde integrale aanpak van 

emplacement Venlo. Rol het derde 

spoor van de Betuweroute snel uit. 

Dring aan op een spoedige 

verdubbeling van het spoor 

Kaldenkirchen-Dülken. Realiseer 

het beveiligingssysteem ERTMS. 

Neem maatregelen ter bevorde-

ring van een Robuust Basisnet 

Spoor.

 WINST: Een verbeterde veiligheid 

en leefbaarheid in de omgeving 

van het spoorknooppunt. Een 

versterking van de economie.

GRENSEFFECTEN BETREKKEN BIJ MOBILITEITSVRAAGSTUKKEN
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MODAL SHIFT

In de mobiliteitsaanpak is de modal 

shift naar vervoer via water onder- 

belicht. Grote investeringen in de 

vaarwegen voor beheer, onderhoud en 

nieuwe infrastructuur zijn noodzakelijk. 

Slecht onderhoud van een sluis- 

complex zorgt bijvoorbeeld voor 

stremmingen en daardoor onnodige 

files op andere modaliteiten. 

 NOODZAKELIJK: Stimuleer het 

vervoer over water. Investeer  

in de robuustheid van vaarwegen 

en innovaties in de binnenlandse 

scheepvaart. Breid de sluizen van 

Weurt en Grave uit en vernieuw ze. 

Deze zijn van belang voor de Maas. 

Bedien sluizen structureel 24/7. 

Ondersteun de binnenhavens in 

hun plannen. 

 WINST: De modal shift naar vervoer 

via water helpt de ambities van de 

Europese Green Deal te behalen 

en stelt Limburg in staat haar rol 

als vervoerscorriddor verder te 

optimaliseren.
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MAASTRICHT AACHEN 
AIRPORT

Maastricht Aachen Airport (MAA) zorgt 

voor veel werkgelegenheid en dus 

economische waarde in Limburg.  

Met een innovatieve en strategische 

agenda biedt de luchthaven ook 

meerwaarde voor zowel de regio als 

het netwerk van Nederlandse lucht- 

havens. Voorwaarde is wel dat de 

gevolgen voor de omwonenden hier 

nadrukkelijk in worden meegenomen.

 NOODZAKELIJK: Behandel MAA 

als de Schipholgroep. Geef MAA 

een gelijkwaardige bijdrage voor 

het creëren van een leefbaarheids-

fonds en een innovatiefonds. Sluit 

een nationale luchtvrachtbelasting 

uit om een gelijk speelveld te 

behouden.

 WINST: Behoud van een verbin-

ding via de lucht en de directe en 

indirect werkgelegenheid. Het 

instellen van een leefbaarheids-

fonds doet recht aan de belangen 

van omwonenden. Met het 

innovatiefonds kan er worden 

gewerkt aan innovatieve ontwikke-

lingen zoals het automatisch 

afhandelen van vracht, elektrisch 

vliegen of het gebruik van alterna-

tieve, schone brandstoffen en het 

reduceren van CO2-uitstoot bij  

het taxiën.

INZET DELTAFONDS

Klimaatverandering maakt het nood- 

zakelijk dat we aanpassingen doen  

aan onze infrastructuur. Wettelijke 

bepalingen maken het ons onmogelijk 

om middelen uit het Deltafonds in te 

zetten voor klimaatadaptatie.

 NOODZAKELIJK: Pas de Deltawet 

aan zodat de middelen uit het 

Deltafonds ingezet kunnen 

worden voor klimaatadaptatie.

 WINST: Het voorkomen van 

overstromingen, het bijbehorend 

leed en de materiële en economi-

sche schade.
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Binnen het unieke Limburgse landschap is de  

landbouw een belangrijke drager van de Limburgse 

economie. Wij staan als Provincie voor een gunstig 

agrarisch ondernemersklimaat én voor een toekomst- 

bestendige bescherming van de natuur. Daarom  

is het van belang om emissies te beperken door 

nieuwe, duurzame verdienmodellen en productie-

methodes in de landbouw te steunen. Brightlands 

Campus Greenport Venlo speelt hierin een aan- 

jagende rol. Daarnaast waarderen en beheren we 

onze bestaande natuurgebieden, zodat zij kunnen 

voldoen aan de biodiversiteitsdoelen. Met ons  

1 miljoen bomen plan dragen we bij aan landschap-

pelijke kwaliteit en CO2-reductie.

NATUUR, LAND- 
EN TUINBOUW  
IN LIMBURG 
Landbouw, natuur, platteland

6
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INSTANDHOUDING NATUUR

Met een gebiedsgerichte aanpak 

werken we aan de instandhouding van 

de natuur, de beperking van de 

stikstofdepositie en de kwantitatieve en 

kwalitatieve wateropgave. Dit doen we 

in samenhang met het klimaatvraag-

stuk en de economische bedrijvigheid. 

De instandhouding van de natuur 

vraagt de komende jaren om forse 

investeringen.

 NOODZAKELIJK: Investeer in een 

krachtig herstel van de natuur in 

Limburg.

 WINST: Het bijdragen aan de 

klimaattransitie en de vergroening 

van de activiteiten van landbouw-

bedrijven. Het verduurzamen van 

de voedselketen – Van Boer tot 

Bord.

TOEKOMSTBESTENDIGE 
AGRO-SECTOR

De Regiodeal met de overheid 

bezegelt onze afspraken rond het 

toekomstbestendig maken van de 

agro-sector in Noord-Limburg. We 

zetten hier vol in op hoogwaardige 

kringloop land- en tuinbouw, high  

tech landbouw en gezonde voeding. 

Hier werken we concreet samen met 

het bedrijfsleven en het onderwijs, 

zoals Citaverde, HAS Venlo en de 

Universiteit Maastricht.

 NOODZAKELIJK: Investeer in de 

logistieke ketens, en hubs voor 

verse producten. Venlo heeft de 

potentie het centrum van een 

netwerk te worden dat reikt van 

Rotterdam tot China.

 WINST: een positieve impuls voor 

het klimaat en onze gezondheid. 

Groei van bedrijvigheid en 

werkgelegenheid. Bestendiging 

van de voortrekkersrol van 

Nederland op het gebied van 

duurzame, efficiënte en innova- 

tieve landbouw.

CIRCULAIRE BEDRIJFS- 
MODELLEN

Wij zien het belang en de samenhang 

tussen de verschillende sectoren.  

Afval van de ene sector is grondstof 

voor de andere. Daarom investeren we 

in circulaire economie en landbouw. 

Hierin zien we ons gesteund door de 

ambities van de Chemelot Circular 

Hub.

 NOODZAKELIJK: Investeer in 

circulaire bedrijfsmodellen; 

specifiek in kringlooplandbouw 

waar de voedingswaarde van 

(dierlijke) mest beter benut kan 

worden. Investeer samen met de 

sector in de verrijking van de 

bodemgesteldheid en pas wanneer 

nodig de wet- en regelgeving aan.

 WINST: Reductie van CO2- 

uitstoot. Afval wordt een kostbare 

grondstof. We voorkomen dat de 

bodem wordt uitgeput en gaan 

verspilling tegen.
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AANPAK LEEGSTAND

We pakken de leegstand van (agrarische) 

bedrijfspanden aan. Zo voorkomen  

we ondermijnende activiteiten, andere 

vormen van criminaliteit en verromme-

ling. Hierbij hebben we oog voor de 

belangen van de jongere generaties  

en het landschap. Met het opnieuw 

invullen van leegstaande panden of 

door sloop van vrijkomende percelen, 

willen we de ruimtelijke kwaliteiten 

versterken.

 NOODZAKELIJK: Pak de leegstand 

op het platteland en op bedrijven-

terreinen aan met een goede 

opkoop- en sloopregeling. 

Verbeter de mogelijkheden tot 

bedrijfsopvolging.

 WINST: Bedrijfsopvolging wordt 

aantrekkelijker. Verrommeling  

van het landschap stopt. Minder 

gelegenheid voor ondermijnende 

en criminele activiteiten.
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Limburgers vinden het vanzelfsprekend om grens-

overschrijdend te denken. Als grensregio voelen we 

ons verbonden met onze buurlanden en werken  

we nauw samen met onze partners in België en 

Duitsland. Concreet leidt dit bijvoorbeeld tot de 

deelname van de Provincie Limburg in de Grenspost 

Düsseldorf op het Nederlands consulaat evenals de 

euregionale stedelijke samenwerking in MAHHL+ 

(Maastricht, Aachen, Hasselt, Heerlen, Luik, Sittard-

Geleen en Genk). Grensoverschrijdend werken biedt 

kansen en levert creativiteit, innovatie en impulsen 

op waar heel Nederland van profiteert. Het maakt 

Nederland groter. Daartoe zijn door het huidige 

kabinet al goede stappen gezet. Toch zouden we 

onze grensligging nog beter kunnen benutten als 

verschillen in wet- en regelgeving en gebrek aan 

informatie zouden worden weggenomen.

ZONDER  
GRENZEN IN 
LIMBURG
Grensoverschrijdende samenwerking

7



40  LIMBURGS PACT VOOR EEN STERKER NEDERLAND

GRENSOVERSCHRIJDEND 
BELEID

Het Limburgs beleid op het gebied van 

economie, innovatie, mobiliteit, 

veiligheid, cultuur en energietransitie 

kan nog meer impact hebben als we 

meer grensoverschrijdend kunnen 

werken. Daarom continueren we ons 

buurlandenbeleid. We zijn dus blij met 

de aanbevelingen van de werkgroep 

Donner-Berx om grensoverschrijdend 

beleid bij alle ministeries te verankeren. 

 NOODZAKELIJK: Stel een minister  

aan met buurlandenbeleid in het 

takenpakket. Breng de aanbevelin-

gen van de werkgroep Donner-

Berx voortvarend tot uitvoering. 

Zie erop toe dat het ministerie  

van BZK een regiocoördinator 

benoemt voor Noordrijn-

Westfalen.

 WINST: Meer synergie met de 

buurlanden op het gebied van 

economie, innovatie, mobiliteit, 

veiligheid, cultuur en energie- 

transitie, leidt tot meer impact.

De Limburgse economie kan niet 

zonder de flexibele inzet van inter- 

nationale werknemers. Onderzoek 

door het Aanjaagteam Bescherming 

Arbeidsmigranten pleit voor het 

beschermen van internationale 

werknemers en het voorkomen van 

sociale misstanden. Wij onderschrijven 

de boodschap uit het rapport van  

het aanjaagteam dat internationale 

werknemers als gelijkwaardige en 

volwaardige deelnemers van onze 

samenleving moeten worden 

beschouwd. Daarnaast verdienen 

internationale werknemers goede 

tijdelijke huisvesting. Wij helpen 

gemeenten en ondernemers om  

deze huisvesting te organiseren. 

Daarbij werken we toe naar één 

herkenbaar keurmerk: het keurmerk 

van Stichting Normering Flexwonen 

(SNF).

 

 NOODZAKELIJK: Voer alle 

aanbevelingen uit het rapport van 

het Aanjaagteam Bescherming 

Arbeidsmigranten uit en verplicht 

gemeenten om het keurmerk SNF 

in te voeren bij omgevingsplannen.

 WINST: Een goede reputatie op  

de internationale arbeidsmarkt, 

waardoor we over voldoende en 

gemotiveerde arbeidskrachten 

kunnen beschikken die bijdragen 

aan onze regionale en nationale 

economie.

GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING GRENSOVER-

SCHRIJDENDE SAMENWERKING GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMEN-

WERKING GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING GRENS- 

OVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING GRENSOVERSCHRIJDENDE 

Z
o

n
d

e
r 

g
re

n
ze

n
 in

 L
im

b
u

rg

BESCHERMING INTERNATIONALE WERKNEMERS



41  LIMBURGS PACT VOOR EEN STERKER NEDERLAND

EUROPA

Wij geloven dat onze regio baat  

heeft bij harmonisatie van beleid,  

het beperken van grenseffecten en 

grensoverschrijdende samenwerking 

op euregionale en Europese schaal. 

Daarom bouwen we aan ons grens-

overschrijdend en Europees profiel. 

Debat en informatie-uitwisseling staan 

daarbij centraal. We grijpen kansen  

aan om het Europese debat verder  

te brengen en houden het Europees 

erfgoedlabel van het Verdrag van 

Maastricht toegankelijk en levend.

 NOODZAKELIJK: Stimuleer het 

Europees erfgoedlabel van het 

Verdrag van Maastricht. Draag 

samen met de verschillende 

overheden bij aan een goede 

discussie over het belang en  

de toekomst van Europa. Met 

Maastricht als logische debat-  

en werkplaats.

 WINST: Een sterke en bewuste 

verhouding tot Europa en het 

Europees gedachtengoed en een 

krachtige positie van Maastricht  

als bakermat van de huidige 

Europese Unie en de Euro.

In Limburg is de grens nooit ver weg. 

Grensoverschrijdende activiteiten 

maken deel uit van ons dagelijks leven. 

Wij recreëren, volgen onderwijs, 

winkelen, werken en ondernemen over 

de grens. Net zoals onze buren dat in 

Limburg doen. Om dit mogelijk te 

maken, zetten we blijvend in op 

grensoverschrijdende mobiliteit en 

connectiviteit.

GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING GRENSOVER-

SCHRIJDENDE SAMENWERKING GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMEN-

WERKING GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING GRENS- 

OVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING GRENSOVERSCHRIJDENDE 

 NOODZAKELIJK: Verbindt 

Europese treincorridors van de 

buurlanden aan Nederland. 

Realiseer een hoofdspoorconnectie 

van de Intercityverbinding naar 

Aken. Zorg ervoor dat in 2025 de 

IC naar Düsseldorf rijdt.

 WINST: Betere internationale 

verbindingen. Het woon-werk-

verkeer in de euregio wordt 

gemakkelijker gemaakt, waardoor 

het voor Belgen en Duitsers 

aantrekkelijker wordt om in 

Nederland te komen werken.  

En omgekeerd.

GRENSOVERSCHRIJDENDE MOBILITEIT EN CONNECTIVITEIT
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GRENSOVERSCHRIJDEND 
WONEN EN WERKEN

We vinden het belangrijk om werken 

over de grens te stimuleren en 

(buitenlands) talent voor de regio te 

behouden. Daarom zetten we in op 

het faciliteren van grenswerken in alle 

soorten en maten. Ook willen we 

aantrekkelijk blijven voor internationale 

medewerkers. Het wegnemen van 

fiscale, financiële en administratieve 

barrières maakt het gemakkelijker om 

over de grens te werken en te onder-

nemen. Daarom investeren we in 

goede informatie voor, en advisering 

aan grenswerkers en internationale 

werknemers. Op het gebied van 

wonen, werken en samenleving 

streven we naar goede afspraken met 

andere provincies en onze buurlanden.

 NOODZAKELIJK: Toets nationaal 

beleid op grenseffecten voor de 

regio. Neem de typering ‘inwoner 

van grensregio’ als eigenstandige 

categorie in het beleid op. Breid 

het aantal Servicepunten Grens-

overschrijdende Arbeidsbemiddeling 

(SGA’s) en de Grensinformatie-

punten (GIP’s) uit en zorg voor 

structurele financiering vanuit het 

Rijk. Houd de corona-thuiswerk- 

norm voor grenswerkers aan, 

zodat de grenswerker aanspraak 

kan blijven houden op sociale en 

fiscale wetgeving van het werkland 

van de werkgever.

 WINST: Minder barrières leiden  

tot kansen voor de regionale 

economie. Het wordt gemakke- 

lijker om talent aan te trekken  

en te behouden waardoor 

(specialistische) banen beter 

kunnen worden ingevuld.

AANPAK GRENSOVER- 
SCHRIJDENDE CRIMINA- 
LITEIT EN ONDERMIJNING

Limburg neemt in het veiligheidsdomein, 

zowel nationaal als internationaal, een 

essentiële positie in. De internationale  

en euregionale vervlechting van mensen 

en werk maakt Limburg tot de ‘poort  

van Nederland’. Het aanpakken en 

tegenhouden van zowel internationaal 

georiënteerde criminaliteit, als ondermij-

ning, start aan de landsgrens in Limburg 

en is daardoor direct merkbaar in de rest 

van Nederland. Hiervoor moeten we 

investeren in een duurzaam netwerk, 

met focus op samenwerken en vroege 

signalering.  

 NOODZAKELIJK: Voeg structureel 

200 fte toe aan de huidige formatie 

politiecapaciteit in de komende 

tien jaar. Politie Eenheid Limburg 

heeft menskracht én nieuwe  

kwaliteiten en competenties nodig 

en wil hiervoor slimme allianties  

in werk en capaciteitsverdeling 

aangaan tussen Limburg en de 

Randstad.

 WINST: Resultaat in de aanpak  

van de internationaal georiënteerde 

criminaliteit en het tegen gaan van 

ondermijning. En daarmee een 

veiliger Nederland.

GRENSOVERSCHRIJDEND 
INNOVEREN

Als we samen willen innoveren en  

als we kennisintensieve faciliteiten 

zoals supercomputers, datacentra  

en laboratoria willen delen, is het 

belangrijk om elkaars taal te leren.

 NOODZAKELIJK: Geef buurtaal- 

onderwijs een prominente plek  

in het onderwijs, met name in  

het (v)mbo. Maak van het aantal 

lesuren regionaal maatwerk.

 WINST: Dure faciliteiten worden 

efficiënter benut. Kennisuitwisseling 

draagt bij aan snellere en slimmere 

innovaties.
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