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Delen I, II en III  en genoemde bijlage 1 zijn samen gebundeld in onderhavige
nota. De diverse uitvoeringsprogramma’s zijn aparte notities en zijn derhalve
ook zelfstandig leesbaar. Zij zijn als aparte deelnota’s bij Parkstad Limburg op
te vragen c.q. als Pdf-bestand te downloaden via www.parkstad-limburg.nl
Het betreft de volgende notities:
Deelprogramma’s Economie		
Deelprogramma Plan van aanpak Promotie en acquisitie
Deelprogramma Beheer en ontwikkeling bedrijfsterreinen
Deelprogramma Kennis, Onderwijs en arbeidsmarkt
Deelprogramma Nieuwe energie
Deelprogramma Toerisme
Deelprogramma Aanpak Health, Care and Cure (voorjaar 2008)
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Deel I Algemeen kader
1.

Inleiding

In november 2005 hebben de gemeenteraden van de gemeenten in Parkstad
Limburg besloten om de WGR+ status aan te vragen bij het ministerie van
Binnenlandse Zaken. Aan dit besluit lag een kaderbrief ten grondslag. In deze
kaderbrief is gekozen om op de thema’s economie, wonen, ruimte/mobiliteit
en strategie intensief samen te werken. Als uitwerking van deze kaderbrief  is
op 11 december 2006 de Parkstad Raad unaniem akkoord gegaan met het
Beleidsplan Parkstad Limburg 2007-2010.
In het beleidsplan is afgesproken om binnen het thema economie de volgende
deelprogramma’s op te pakken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

promotie & acquisitie,
beheer en ontwikkeling bedrijfsterreinen
kennis, onderwijs en arbeidsmarkt
nieuwe energie
toerisme,
health, care and cure.  

In de voorliggende kadernota wordt een kapstok geboden om de zes
deelprogramma’s vorm te geven gegeven.
Na de goedkeuring door de Parkstad Raad is in diverse gremia aan de slag
gegaan met de verdere uitwerking van de verschillende deelprogramma’s
resulterend in concrete uitvoeringsprogramma’s of Plannen van Aanpak. Deze
zijn via het portefeuillehouderoverleg Economie en Toerisme, resp. Kennis,
Onderwijs en Arbeidsmarkt voorgelegd aan het Parkstad bestuur met het
advies de uitwerking van de deelprogramma’s inhoudelijk goed te keuren,
kennis te nemen van de diverse financiële paragrafen en besluitvorming over
de toewijzing van middelen eerst te laten plaatsvinden op basis van een
afweging tussen alle programma’s.
In Deel 2 wordt nog eens het perspectief van Parkstad Limburg samengevat
en de keuze van de diverse programma’s en kansencluster in beeld gebracht
aan de hand van een stroomdiagram.
Deel 3 gaat in op de uitwerking van de diverse deelprogramma’s in concrete
uitvoeringsprogramma’s en Plannen van Aanpak. Dit zijn daarmee min of meer
samenvattingen van de uitvoerigere deelprogramma’s die als zelfstandige
notities zijn uitgebracht.
Deel 4 tenslotte geeft het uitvoeringskader weer. Daarin wordt aandacht
besteed aan de organisatie van het programma Economie, welke strategie
gekozen wordt om de slag van planontwikkeling naar uitvoering te maken
en wie daarbij onze strategische partners zijn, wordt stilgestaan bij de
financiering en met name van welke cofinancieringsmogelijkheden gebruik
gemaakt kan worden en zal ingegaan worden op de monitoring; hoe wordt
het proces bewaakt en hoe meten wij de maatschappelijke resultaten van alle
inspanningen.
Als een aparte bijlage bij deze kadernota is een overzicht toegevoegd over
financieringsstructuren.
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Deel II Programmatisch kader
1.

Inleiding

Onderstaand zijn kort de uitgangspunten, missie en strategie van de Regio
Parkstad Limburg verwoord. De genoemde aspecten zijn overgenomen uit de
kaderbrief Parkstad Limburg 2006. De kaderbrief ligt ten grondslag aan de
vorming van de Wgr-plus in Parkstad Limburg.
Uitgangspunt:
neerzetten van een geheel eigen economisch profiel van Parkstad Limburg,
via onderscheidende en unieke eigenschappen, passend bij haar positie in de
(Eu)regio.
Missie:
Regio Parkstad Limburg heeft tot doel economische structuurversterking
van deze regio tot stand te brengen, nieuwe werkgelegenheid te creëren en
daarmee de regio weer aantrekkelijk te maken voor jongeren en ouderen.
Strategie:
Het faciliteren en waar mogelijk stimuleren van de regionale economie
middels:
•
zorgdragen voor perfecte basisvoorwaarden t.a.v. bedrijfshuisvesting;
bereikbaarheid, dienstverlening van de overheid, woon- en leefklimaat e.d;
•
stimuleren van een beperkt aantal kansrijke thema’s;
•
bevorderen, afstemmen en faciliteren van (internationale) samenwerkingsverbanden;
•
aansluiting op bovenliggend en aanpalend beleid;
•
inzetten op public finance, en
•
beheersbare structuren en projectaantallen.
De organisatie van de economische ontwikkeling van Parkstad Limburg wordt
schematisch weergegeven in onderstaand figuur.
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2.

Uitgangspunten

Parkstad Limburg is uit het dal; het aantal banen stijgt weer en ook het
aantal vestigingen neemt toe. Gecombineerd met een sterke daling van het
aantal zgn. niet werkende werkzoekenden lijkt het er dus op dat wij aan de
vooravond staan van een economische opleving. Je leest koppen in de pers
over krapte op de arbeidsmarkt en de acquisitiemedewerkers constateren een
toenemende belangstelling voor deze regio.
Kerncijfers Parkstad Limburg
Onderwerp
Bevolking abs.
Idem relatief
Vestigingen abs.
Idem relatief
Werkgelegenheid > 12u/wk abs.
Idem relatief
Niet werkende werkzoekende abs.
Idem relatief

1-1-2004
245.814
100
9.880
100
82.043
100
15.016
100

1-1-2005
244.181
99.3
10.130
102.5
80.191
97.7
15.888
105.8

1-1-2006
242.300
98.6
10.521
106.5
80.445
98
16.187
107.8

Bron: Parkstad Monitor, Vestigingenregister Parkstad Limburg en het CWI
Onderstaand een kort beeld van de verschillende factoren, die bepalend zijn
voor het vestigingsmilieu van Parkstad Limburg.

De mens
Een bovengemiddelde vergrijzing en ontgroening zijn de kernwoorden in elke
studie omtrent de ontwikkeling van de bevolking in Parkstad Limburg. Zo loopt
de potentiële beroepsbevolking terug van ca. 165.000 personen in 2005 naar
ca. 152.000 personen in 2015. Maar met een gemiddeld lage participatiegraad
van 61% betekent het wel dat er nog een ruime vraag is naar arbeid. Tevens
is in dit verband de instelling van de mensen van belang. Het zijn over het
algemeen harde werkers en trouw aan hun omgeving.
Omgeving
Omgeving is een cruciale factor voor de ontwikkeling van het gebied. Parkstad
houdt in dat er sprake is van een duidelijke Stad en een herkenbaar Park. In
het Structuurplan Parkstad Limburg, dat de uitwerking is van het programma
Ruimte, wordt hier verder invulling aan gegeven; duidelijk is dat het centrum
van Parkstad Limburg een meer stadse uitstraling en allure moet krijgen,
dat er een duidelijk onderscheid moet komen met de overige stedelijke
woongebieden, dat de dorpen hun specifiek karakter dienen te behouden
en dat het vele aanwezige groen versterkt moet worden. Dat laatste heeft
niet allen betrekking op de individuele groenelementen, maar juist ook op de
verbindingen tussen die delen ook grensoverschrijdend.

.
De gegevens van de bevolking hebben betrekking op de stand van zaken per 1-1- van elk jaar.
De cijfers van het CWI idem dito. De gegevens van het vestigingenregister hebben betrekking
op de peildatum per 1 april van elk jaar.

10

Kadernota Economie

1-1-2007
240.341
97.8

13.261
88.3

De leefomgeving van Parkstad Limburg wordt daarnaast bepaald door de kwantitatief
meetbare kwaliteit van de woningvoorraad, het culturele aanbod, de bereikbaarheid,
de maatschappelijke samenhang (de collega bewoners), onderwijs en de ruimtelijke
ordening. En dan kan zonder meer gesteld worden dat hier sprake is van een zeer
aantrekkelijke leefomgeving.
Parkstad Limburg beschikt over een kwantitatief min of meer voldoende woningvoorraad.
De noodzakelijke toevoeging in de komende jaren wordt alleen ingegeven door een daling
van de bezettingsgraad per woning. De uitdaging is vooral gelegen om die voorraad
aan te passen aan de vraag vanuit de markt op een zodanige wijze dat daardoor een
bijdrage wordt geleverd aan het vasthouden van met name jongeren en het aantrekken
van “terugkeer “ Limburgers. Daaraan wordt uitvoering gegeven in het programma
Wonen.
Qua mobiliteit ligt Parkstad als regio goed ontsloten. Het heeft een directe aansluiting
op het nationale en internationale wegennet. De interne ontsluiting binnen de regio is
het knelpunt waar nu aan gewerkt wordt via de realisatie van de binnen- en buitenring.
Voor de OV verbindingen geldt dat juist de grensoverschrijdende verknoping van
de nationale netwerken een zwak punt is en voor ons belemmerend om van onze
specifieke grensligging te kunnen gebruikmaken. Beide thema’s zijn onderwerp van het
programma Mobiliteit.
Het culturele aanbod is hier zeker goed te noemen. Er is een ruim aanbod aan culturele
voorzieningen zoals Parkstad Limburg Theater met diverse vestigingen, Poppodia en
andere voorzieningen. Daarnaast is er een veelheid aan spraakmakende evenementen
voor jong en oud. Genoemd kunnen worden PinkPop, WMC, Dansfestival de Parade,
het Charles Hennen Concours,  het Orlando festival of het Euriade festival, de Taptoe
Heerlen, het Poëziefestival Landgraaf, Booch! en Cultura Nova. Zij hebben veelal een
bovenregionale of zelfs landelijke/internationale uitstraling.
Op toeristisch recreatief gebied heeft onze regio de afgelopen jaren een inhaalslag
gemaakt; het trekt nu jaarlijks een groot aantal bezoekers van heinde en verre. Bekende
namen in dat kader zijn Snow World, Gaiapark, Mondo Verde, Industrion, ZLSM, Kasteel
Hoensbroek maar ook de Woonboulevard. Met deze grotere toeristische attracties wordt
het aanbod in Heuvelland, dat vooral gericht is op kleinschaligheid, gecompleteerd.
De Telecom infrastructuur is hier goed ontwikkeld. Met het Isidoor netwerk, dat vanuit
Parkstad Limburg is ontwikkeld en nu wordt uitgerold over geheel Zuid Limburg, wordt
voldaan aan de eis van beschikbaarheid van een basis breedband infrastructuur met een
grote en snelle capaciteit waarop in principe iedere partij zijn diensten kan aanbieden.
Tot slot dient hier de Onderwijs infrastructuur genoemd te worden. Parkstad Limburg
beschikt daarin over een zeer compleet aanbod; van basis onderwijs verenigd
in de stichtingen Movare en Innovo, via het Middelbaar onderwijs gebundeld in de
Onderwijsinstelling Bernardinus naar het beroepsonderwijs op MBO niveau via het ROC
Arcus en het Citaverde College en op HBO niveau via de Hogeschool Zuyd. De top is met
de vestiging van de Open Universiteit ook in Parkstad Limburg aanwezig. Bovendien
beschikken veel van deze onderwijsinstellingen over moderne gebouwen en is een deel
ruimtelijk gebundeld in de zgn. Onderwijsboulevard. Daarnaast bevindt zich in de directe
omgeving van de regio een groot aantal universiteiten en andere kennisinstellingen.
Voor de ontwikkeling van Parkstad Limburg is het van groot belang intensiever gebruik
te maken van de bestaande kennisinstituten. Met name de wisselwerking tussen het
MKB en het onderwijs (op alle niveaus) verdient nadrukkelijk aandacht. Het beschikbare
kennispotentieel wordt momenteel nog onvoldoende door de regio gebruikt.
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Arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt in Parkstad Limburg is al sinds jaren onevenwichtig
samengesteld. Het aanbod van arbeid, uit het grootste arbeidsmarktrayon van
Limburg, is groter dan de vraag. Ook de afgelopen economische groei periode
heeft daar geen verandering in aangebracht. De arbeidsmarkt kan derhalve
nog steeds als conjunctuurgevoelig beschouwd worden. Dat wil zeggen, dat
de regio meer dan gemiddeld zal profiteren van een opgaande conjunctuur,
maar zeker ook sneller en heviger de gevolgen van een neergang in de
economie zal merken. Temeer als we kijken naar de lage participatiegraad en
het hoge aandeel WAO-ers, WAZ-ers en Wajongers. Een arbeidsmarkt met
deze kenmerken kan echter ook beschouwd worden als een arbeidsmarkt
waar nog veel potentie in zit, wanneer deze werklozen en arbeidsongeschikten
weer aan een baan geholpen kunnen worden als zij over de juiste kennis en
vaardigheden beschikken.
De vraag naar arbeid is onvoldoende. Een indicator hiervoor is de
werkgelegenheidsgraad (= de mate waarin een regio werkgelegenheid kan
bieden voor de eigen potentiële beroepsbevolking). Parkstad Limburg scoort
hier zowel lager in vergelijking met de gehele Provincie Limburg als met
vergelijkbare stedelijke gebieden.
Hoewel zich in vrijwel alle leeftijdscategorieën en beroepssegmenten een
overaanbod voordoet is dit met name te zien in de groep laaggeschoolden.
Belangrijk kenmerk van deze groep is dat ze een lage geografische en
functionele arbeidsmobiliteit hebben, waardoor een gezonde doorstroom
tussen en in organisaties ontbreekt.

Partnerschappen
Parkstad Limburg kent vele samenwerkingsverbanden in min of meer
gestructureerde vormen. Via de gemeente Heerlen wordt samengewerkt
in de Tripool Zuid Limburg. Grensoverschrijdend is de belangrijkste partner
de Stätderegion Aachen. Meer internationaal is het samenwerkingsverband
Eurocities. Op projectbasis wordt daarnaast met diverse regio’s samengewerkt.
Voorbeeld daarvan is de SEEDA (SouthEast England Development Agency)
voor het project waarmee de aansluiting op het HST station Aachen wordt
verbeterd.  

12

Kadernota Economie

3.

Programma economie

Bijdrage programma aan Missie en strategie
De bijdrage van het programma Economie aan de missie van Parkstad Limburg
is het zodanig versterken van de economische structuur dat de bestaande
bedrijvigheid zich verder ontwikkelt en werkgelegenheid biedt aan nieuwe
werknemers. Toevoeging van bedrijvigheid via acquisitie zal tevens een
versterking van die structuur moeten betekenen. Samen moet dit er voor
zorgen dat deze regio aantrekkelijk is en blijft voor jongeren en Parkstad
Limburg een duurzame economische ontwikkeling kent.
Concreet zal het programma gedragen moeten worden door Bedrijfsleven,
Onderwijs- /Onderzoeksinstellingen en Overheid, waarbij de hoofdlijn van het
programma als volgt is:

•

zorg voor optimale basisvoorwaarden voor een gezonde economische
ontwikkeling, vertaald in de prioriteiten Promotie/ Acquisitie, Kennis/
Onderwijs & Arbeidsmarkt en Bedrijventerreinen;
versterk die sectoren waarin de regio al een zeer sterke positie heeft
of waarmee de regio zich (kan) onderscheidt (onderscheiden) ten
opzichte van andere regio’s, vertaald in de prioriteiten “Duurzame
Energie”, “Health, Care & Cure” en “Toerisme”.

3.1

Hoofdlijnen programma Economie

•

Parkstad Limburg werkt aan een economische structuur , die zich continue
vernieuwt en aanpast aan de vraag vanuit de markt. Zo wordt gezorgd voor
een duurzame economische ontwikkeling met als maatschappelijk resultaat
werkgelegenheid die kwantitatief en kwalitatief aansluit bij de beroepsbevolking
van Parkstad Limburg.
Om dit te bereiken is een programma Economie opgesteld met zes verschillende
deelprogramma’s. Drie van de deelprogramma’s zijn gericht op het scheppen
van de juiste voorwaarden. Dit zijn de deelprogramma’s (‘Promotie &
Acquisitie’, ‘Bedrijventerreinen’ en ‘Kennis, Onderwijs en Arbeidsmarkt’). Deze
deelprogramma’s moeten leiden tot een uitstekend vestigingsklimaat, een
sterk imago, een goed functionerende arbeidsmarkt, een hoogwaardige en
toegankelijke kennisinfrastructuur etc. Daarnaast zijn drie deelprogramma’s
gedefinieerd die gericht zijn op de ontwikkeling van sectoren van de
economie die voor Parkstad Limburg als kansrijk zijn aangemerkt. Dit betreft
de deelprogramma’s ‘Stimulering economische initiatieven Nieuwe Energie’,
‘Health Care & Cure’ en ‘Economische profilering en positionering Toerisme’.

Regio Parkstad Limburg 2007-2011
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In onderstaande matrix wordt de relatie tussen de deelprogramma’s en de
kansenclusters weergegeven.
Kansenclusters

Matrix Economie
Nieuwe
Energie

Toerisme

Demografische
voorssprong

• Promotie en Acquisitie







• Beheer en ontwikkeling bedrijventerreinen



• Kennis, Onderwijs & Arbeidsmarkt







• Stimulering economische initiatieven Nieuwe energie






deelprogramma’s

• Economische profilering en positionering Toerisme
• Health Care & Cure



Op basis van deze hoofdlijn uit het beleidsplan “Perspectief voor Parkstad
Limburg” zijn de diverse deelprogramma’ nader uitgewerkt. In het volgende
hoofdstuk wordt deze uitwerking in het kort samengevat. Daarbij wordt eerst
ingegaan op de meer voorwaardenscheppende deelprogramma’s en vervolgens
op de kansenclusters waarmee het profiel van onze regio kan worden
aangescherpt. De complete uitwerking is in de vorm van aparte deelnota’s op
te vragen bij Parkstad Limburg c.q. als Pdf-bestand te downloaden via www.
parkstad-limburg.nl
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foto beschikbaar gesteld door Hogeschool Zuyd

Kennis, Onderwijs & Arbeidsmarkt.
Zoals de titel al aangeeft gaat het om drie aspecten, nl. het ontwikkelen van
kennis, het versterken van de onderwijsinfrastructuur en het beter doen
functioneren van de regionale arbeidsmarkt. Belangrijk is dat niet alleen
elk aspect separaat wordt aangepakt maar met name ook in zijn onderlinge
samenhang.
Het onderwerp “Kennisontwikkeling” heeft zowel betrekking op de ontwikkeling
van kennis door samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen als
om de vermarkting van die kennis doordat het bedrijfsleven de ontwikkelde
kennis omzet in nieuwe producten en processen. De essentie is dat de nauwe
samenwerking tussen deze partijen een impuls geeft aan de economische
vitaliteit en dynamiek van de regionale economie. Hierdoor zullen kansen
ontstaan om bedrijven aan te trekken, te behouden en uit te breiden.
Tegelijkertijd wordt daarmee ook de positie van de kennisinstellingen in de
regio versterkt. Een versterkte positie biedt kansen op het in gang zetten
van nieuwe ontwikkelingen, het aantrekken van expertise en het werven
van studenten. Dit laatste is voor de regio tegen de achtergrond van de
demografische ontwikkelingen van groot belang. Wij willen in dat kader
concreet inzetten op de kansenclusters van Parkstad Limburg, nl. Nieuwe
Energie, Toerisme en de Zorgsector.
Het tweede aspect is Onderwijs. Daarbij gaat het allereerst om het verder
verbeteren van de bestaande onderwijsinfrastructuur, zodanig dat er niet
alleen een compleet aanbod aan onderwijsinstellingen is, maar ook dat de
wijze van scholing beantwoord aan de vraag vanuit de arbeidsmarkt, dat er
een vloeiende overgang mogelijk is tussen de diverse onderwijsinstellingen  
en dat er een zodanige begeleiding is tijdens de scholing dat  geen student de
instelling verlaat zonder dat die beschikt over voldoende startkwalificaties.
Extra aandacht binnen het onderwijs zal geschonken worden aan het stimuleren
van ondernemerschap. Niet alleen met de verwachting dat daardoor meer
mensen zullen kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap, maar ook om
daarmee de eigen verantwoordelijkheid te bevorderen.
Derde element bij het thema Onderwijs is het investeren in competenties bij
alle onderwijsniveaus. Daarbij gaat het dus niet om vaktechnische kennis, maar
om vaardigheden als samenwerken, helder   presenteren, klantgerichtheid,
strategisch denken, flexibiliteit, etc.. De werknemer wordt steeds meer op
die vaardigheden beoordeeld en juist die aspecten vergroten zijn kans op de
arbeidsmarkt.

Regio Parkstad Limburg 2007-2011
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Het derde aspect is het functioneren van de regionale arbeidsmarkt.
Wij willen bereiken dat het functioneren van de arbeidsmarkt een
gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt van werkgevers, de overheid en de
onderwijsinstellingen. Naast het inspelen op de situatie van het moment, gaat
het daarbij vooral om samen een strategie voor de toekomst uit te stippelen en
tot uitvoering te brengen. De wisselwerking tussen economische ontwikkeling
enerzijds en onderwijs en arbeidsmarkt anderzijds wordt hierdoor versterkt.
Concreet houdt dat in dat onderwijsprofielen ontwikkeld worden die aansluiten
bij de toekomstige vraag vanuit het bedrijfsleven. Dat kan betekenen dat de
onderwijsinstellingen nieuwe opleidingen ontwikkelen om aan die toekomstige
vraag te voldoen of bestaande opleidingen aanpassen aan die vraag vanuit
het bedrijfsleven. Voorwaarde daarbij is dat de werkgevers een helder beeld
schetsen van hun toekomstige vraag; aan wat voor soort mensen met welk
type opleidingen is behoefte. Welke opleidingsvormen moeten worden
aangeboden, van de traditionele dagopleiding tot e-learning en het zogeheten
blended learning, waardoor zittend personeel permanent de mogelijkheid
heeft zich bij te scholen en daarmee de eigen kansen op de arbeidsmarkt te
vergroten.
Het maatschappelijk effect van deze maatregel moet zijn dat de regio continue
beschikt over een pool van goed opgeleid personeel; mensen zijn flexibel
inzetbaar en hebben een eigen verantwoordelijkheid om voor die permanente
inzetbaarheid te zorgen.
Het geheel is uitgewerkt in een voorontwerp Regionaal Uitvoeringsprogramma
Kennis, Onderwijs & Arbeidsmarkt.  Naast dat algemene uitvoeringsprogramma
zal in 2007 gestart worden met de implementatie van het sectorplan Zorg,
met het afronden  van de Sluitende Aanpak Jeugdwerkloosheid en met het
voorbereiden van sectorplannen voor de Detailhandel, het Toerisme, het
thema Nieuwe Energie  en van het Stimuleren van Ondernemerschap.

Regio Parkstad Limburg 2007-2011
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Bedrijfsterreinen
Een veranderende economie, die steeds meer verdienstelijkt,   vraagt om
andere bedrijfslocaties.  En in een regio waar de bevolking afneemt bij een
gelijktijdige beschikbaarheid van nog een grote hoeveelheid bedrijfsterrein
moet de vraag gesteld worden hoe nu aan die nieuwe vraag vanuit het
bedrijfsleven voldaan kan worden.
Uitgangspunt is ook hier de vraagzijde. Dan moet geconcludeerd worden dat
de vraag vooral gericht is op relatief kleinschalig verkavelde terreinen, die
goed ontsloten zijn, voorzien zijn van allerlei voorzieningen en er verzorgd
bijliggen. Rekening houdend met een relatief groot aanbod aan grotere
bedrijfslocaties zoals Coriopolis, Trilandis, Avantis en De Locht is het vooral taak
om juist te voorzien in die kleinschalige verkavelingen. Dat zou kunnen door
nieuwe terreinen aan te leggen, maar dat past niet in het streven tot efficiënt
ruimtegebruik. Bedenken we dat er een grote voorraad bedrijfsterreinen is
die aan revitalisering toe is vanwege een slechts uitstraling van de openbare
ruimte en veel leegstand dan moet de oplossing in eerste instantie gezocht
worden in die revitalisering van bestaande bedrijfsterreinen.   Daarnaast zal
gezorgd moeten worden dat de bestaande terreinen blijvend voldoen aan de
vraag vanuit de markt en Bedrijfsterrein Management (BTM) is daartoe een
instrument. Kenmerk daarvan is dat er een permanent overleg wordt gecreëerd
tussen overheid en bedrijfsleven waardoor tijdig op nieuwe ontwikkelingen
kan worden ingespeeld, voorkomen wordt dat jarenlang niets gebeurd en
dan plotseling grootschalige investeringen nodig zijn om een terrein van de
ondergang te behoeden. Vanwege de demografische transitie mag Parkstad
Limburg er namelijk niet vanuit gaan dat transformatie van een bedrijfsterrein
in een andere functie zoals wonen een reëel alternatief is.
Via een goede bedrijfsterrein monitoring kan gevolgd worden in hoeverre het
bestaande aanbod nog aan de vraag voldoet en kan een planning opgezet
worden om zo mogelijk aansluitend aan bestaande bedrijfslocaties nieuwe
kleinschalige bedrijfsterreinen te ontwikkelen. Daarbij zal ook aandacht
moeten zijn voor zgn. stedelijke dienstenterreinen waar huisvesting geboden
kan worden aan meer ambachtelijke bedrijven die willen beschikken over een
klein kantoor met een werk- en opslagloods.
Voor de Revitalisering van de bestaande bedrijfsterreinen is nu een meerjarig
uitvoeringsprogramma opgesteld met daarin een fasering en een inzicht in de
totale financiële behoefte. Het programma is reeds door het Parkstad Bestuur
en de colleges van B&W van alle gemeenten vastgesteld. Op basis daarvan
is begin 2007 een subsidie verzoek bij de provincie Limburg ingediend. Dat
heeft geresulteerd in een bijdrage van € 1,1 mln voor de revitalisering van
de terreinen Lindelaufer Gewande in Voerendaal, Strijthagen in Landgraaf en
De Koumen in Heerlen. Voor het beheer van bestaande bedrijfsterreinen is
een publiek-private organisatie BTM opgericht. Met de Stichting zijn reeds
meerjarige afspraken vastgelegd. Voor het ontwikkelen van kleinschalige
bedrijfsterreinen zal een plan van aanpak worden opgesteld, waarbij rekening
wordt gehouden met de mogelijke ruimte winst die ontstaat door de uitvoering
van de revitalisering.
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Promotie en Acquisitie
Hoofddoelstelling van het promotie en acquisitiebeleid is het op de kaart zetten
van de regio als een gebied dat over uitstekende vestigingsvoorwaarden
beschikt. Dat moet niet alleen resulteren in het verbeteren van die
naamsbekendheid, maar daardoor ook tot het vasthouden van bestaande
bedrijvigheid en het aantrekken van nieuwe bedrijven.
Achtergrond is dat bij bedrijfsverplaatsing wordt nagedacht over de vraag waar
een bedrijf gevestigd zou willen zijn. Heeft een regio geen of een slecht imago
dan kijkt dat bedrijf snel naar een andere regio in de omgeving. Indien daar
voldaan kan worden aan de vestigingsvoorwaarden van dat bedrijf  dan is een
verhuizing naar die regio een serieuze optie. Idem dito geldt voor bedrijven,
die op zoek zijn naar een nieuwe vestiging om van daaruit een nieuwe markt
te betreden. Men zal dan eerder kijken in een regio die een goede naam heeft
dan eentje die onbekend is. Dus als basisvoorwaarde voor het behoud van
bestaande bedrijvigheid en het aantrekken van nieuwe bedrijven is het van
belang dat Parkstad Limburg op een positieve manier op de kaart staat.
Vervolgens is het van het grootste belang om de bestaande bedrijvigheid vast
te houden. Indien er bijv. een economische groei is van 2%, die zou worden
omgezet in een toename van de werkgelegenheid, betekent dat voor Parkstad
Limburg een toename van ca. 1.600 arbeidsplaatsen. Dergelijke toename
van werkgelegenheid als het resultaat van acquisities in één jaar is een
zeldzaamheid voor een regio.  Bovendien zijn tevreden ondernemers de beste
ambassadeurs voor de regio en kunnen zij op die manier meehelpen aan het
op de kaart zetten van de regio. Speciale aandacht willen wij schenken aan
de diverse ( ex) rijksdiensten die in de regio Parkstad Limburg zijn gevestigd.
Via een structureel en pro-actief overleg met hen willen wij hen beter in onze
regio laten wortelen, bespreken hoe vanuit de bestaande instituties nieuwe
activiteiten ontwikkeld kunnen worden en hoe eventueel ingespeeld kan
worden op zich voordoende vragen vanuit de rijksoverheid, zoals bijvoorbeeld
op te zetten “shared services”.
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Acquisitie heeft met name tot doel om gericht nieuwe bedrijven aan te trekken,
die een bijdrage kunnen leveren aan de economische structuurversterking.
Parkstad Limburg zal zich daarom in hoofdzaak richten op de economische
speerpunten Nieuwe Energie, Toerisme en Health, Care & Cure. Het
voorgaande houdt in dat wij andere nieuwkomers op basis van andere dan
puur economische structuurversterkingargumenten actief zullen benaderen
op meer incidentele basis.
Uitgangspunt bij dit deelprogramma is een groeimodel, waarbij de
gezamenlijke inzet eerst gericht is op de strategische promotie van onze regio
als uitstekend vestigingsgebied voor bedrijven en instellingen, het opzetten
van een gelijkluidende aanpak voor het behoud van bestaande bedrijvigheid
met specifieke aandacht voor de in deze regio gevestigde (ex)rijksdiensten
en informatie uitwisseling en afstemming over zich voordoende acquisitie
accounts. Uiteindelijk zal ook dit laatste in één organisatie moeten opgaan.
Voorwaarde daarbij is echter dat de gemeenten een zodanige ontvangst
organisatie hebben in de vorm van accountmanagers bedrijven, een Bedrijven
Contact Punt of een gelijksoortige opzet, dat er sprake is van een vloeiende
en gewaarborgde overdracht van dossiers tussen het acquisitieteam en de
gemeente waar die partij zich uiteindelijk vestigt.
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Kansencluster Nieuwe Energie
Onze inzet op dit thema voldoet geheel aan de eerder genoemde criteria, nl. het
vloeit logisch voort uit de hier aanwezige bedrijvigheid en heeft ook een band
met het  verleden. In de regio Parkstad Limburg is een cluster in ontwikkeling,
dat bestaat uit kenniscentra, opleidingsinstituten, kennisoverdracht instituten
en productie bedrijven. Daarnaast zijn er diverse voorbeeld projecten, zoals
het Mijnwater project.   Maar wellicht het meest belangrijke element is het
grensoverschrijdende aspect. In de regio Aachen zijn wel 50 bedrijven en
instellingen op het gebied van nieuwe energie bezig en samen met die
uit Parkstad Limburg kunnen zij zich tot een grensoverschrijdend cluster
ontwikkelen. Dat is uniek voor Nederland, maar dan moeten wij wel zorgen
dat het nu aanwezige momentum niet verloren gaat.  Door dit cluster verder
te ontwikkelen ontstaat een duidelijk profiel van Parkstad Limburg dat kan
bijdragen tot een versterking van de economische structuur op een zodanige
wijze dat daardoor de gevolgen van economische conjunctuurschommelingen
gedempt worden. Bovendien zal dat een positief gevolg hebben voor het
vasthouden van goed opgeleide jongeren. Het thema Nieuwe Energie maakt
onderdeel uit van de provinciale Versnellingsagenda.
Deze kansencluster wordt thans door de gemeente Heerlen namens Parkstad
Limburg in overleg met betrokken partijen uit het bedrijfsleven, onderwijs
instellingen en intermediaire organisaties uitgewerkt. Het zal einde zomer
formeel als actieprogramma worden vastgesteld

Regio Parkstad Limburg 2007-2011

27

28

Kadernota Economie

Toerisme
Het belang van deze sector is gelegen in het aandeel dat deze heeft in het
versterken van het algemene vestigingsmilieu. Maar daarnaast biedt de
toeristische en recreatieve sector veel werk aan lager geschoolden en mensen,
die in deeltijd willen werken. Zo biedt de toeristische sector werkgelegenheid
aan ca. 3.700 personen voor meer dan 12 uur per week, terwijl de totale
werkgelegenheid bijna 5.300 personen is. Juist op dat laatste punt sluit de
sector dan ook goed aan op de vraag vanuit de arbeidsmarkt in Parkstad
Limburg.
Alhoewel een goed toeristisch aanbod is opgebouwd, moet worden vastgesteld
dat Parkstad Limburg toeristisch nog onvoldoende op de kaart staat. Tegen
deze achtergrond is een uitvoeringsprogramma opgezet met een drietal
prioriteiten.  Het “versterken en uitbouwen van het toeristisch profiel binnen
Zuid Limburg” is de eerste prioriteit. Deze zal worden gerealiseerd door o.m.
de dagattracties te versterken, waardoor meer onderscheidend vermogen
ontstaat. Het gaat hierbij niet alleen om de intensieve recreatie, maar evenzeer
om de extensieve. Ook het vergroten van het marktbereik van deze attracties
is belangrijk, waardoor meer bezoekers worden aangetrokken die langer in
onze regio verblijven (verblijfsrecreatie). Naast een grotere en gezamenlijke
marketinginspanning, dienen ook randvoorwaarden te worden ingevuld, zoals
bereikbaarheid, bewegwijzering, informatie en overnachtingsmogelijkheden
en arrangementen.
De tweede prioriteit “versterken van de toeristische positie van Zuid-Limburg in
de Euregio“ kan op korte termijn vorm krijgen door bestaande evenementen te
laten doorgroeien naar een niveau met Euregionale uitstraling. Samenwerking
op Zuid Limburgse schaal is daarbij van eminent belang.
Voor de derde prioriteit “versterken van de toeristische positie van de Euregio
in  Europa“ wordt aangehaakt bij initiatieven zoals Grünmetropole, Euregionale
2008  en de Floriade 2012.
Het uitvoeringsprogramma Toerisme is in overleg met alle betrokkenen
uitgewerkt en bovendien in Zuid-Limburgs verband afgestemd.
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foto beschikbaar gesteld door Hogeschool Zuyd

Health, Care & Cure
Dit is één van de thema’s van de provinciale Versnellingsagenda, waarbij onze
regio uitdrukkelijk gaat voor het element Care ofwel de zorgsector. Centraal
staat daarbij dat die zorgsector hier kansen biedt omdat Parkstad Limburg over
sterke zorginstellingen beschikt zoals Atrium, Mondriaan groep en SRL. Maar
ook de opleidingsinstellingen zijn hier goed vertegenwoordigd en is hier een
gespecialiseerde kennisinstelling in de vorm van het Instituut voor Revalidatie
Vraagstukken IRV. De bedrijvigheid in de vorm van productiebedrijven is hier
in mindere mate aanwezig  Populair gesproken kan gesteld worden dat hier
wel Kennis en Kunde is maar dat het element Kassa nog verdere ontwikkeling
nodig heeft.
Belangrijk voordeel voor deze sector is dat Parkstad Limburg binnen Nederland
één van de voorhoede regio’s is bij het demografisch transitie proces en dus
letterlijk beschikt over een proeftuin.
Op dit moment wordt al gewerkt aan enkele concrete fysieke projecten. Met
name gaat het daarbij om de ontwikkeling van de zorgvallei met het Atrium,
de Mondriaan groep en de panden van de thuiszorginstelling Sevagram als
centrale kernen. Binnen deze zorgvallei wordt ook de nieuwbouw van het ROC
Arcus College – sector Gezondheid, Dienstverlening en Welzijn gerealiseerd.
Deze gebouwelijke realisatie vormt ook de opstap naar de ontwikkeling van
de Zorgacademie Parkstad, een initiatief dat breed gedragen wordt door de
zorgsector in Parkstad Limburg en de kennis- en onderwijsinstellingen in de
regio met name de Hogeschool Zuyd, het ROC Arcus College en ook de Open
Universiteit. De Zorgacademie Parkstad is nog in de ontwikkelingsfase. De
initiatiefnemers exploreren zowel de vakinhoudelijke als onderwijskundige
innovatieve mogelijkheden. De Zorgvallei zal gecompleteerd worden met de
Health campus waar juist een relatie gelegd wordt tussen opleidingsinstituten,
zorginstellingen en het bedrijfsleven.
Het complete uitvoeringsprogramma voor de sector Health, Care & Cure zal in
de loop van 2007 worden opgesteld in samenspraak met betrokken partijen.
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3.2.

Financiële vertaalslag economisch programma

Om samen met alle betrokkenen, zoals gemeenten, onderwijsinstellingen, Liof,
Provincie, Syntens en het bedrijfsleven, een goed en realistisch programma
economie te kunnen uitvoeren is op jaarbasis een aanzienlijk budget
noodzakelijk. Voor de hier bovengenoemde deelprogramma’s zijn binnen de
begroting van Regio Parkstad Limburg weliswaar middelen gereserveerd, maar
een groot deel van deze middelen is reeds verankerd aan diverse projecten.
Het deel vrije ruimte is de claim die vanuit economie gelegd wordt op de
middelen uit het Parkstad Limburg fonds.
De relatief forse claim in de vrije ruimte is gebaseerd op de benodigde
cofinanciering voor de nieuwe structuurfonds programma’s en de Provinciale
programma’s. Vanuit de invalshoek economie wordt de grootste hefboom
naar derden financiering verwacht. In de bijlage 1 zal hier nader op worden
ingegaan.
Over de toewijzing van financiële middelen wordt later beslist. Basis daarvoor
is overeenstemming over de te behalen resultaten en een afweging tussen de
financiële claims vanuit de andere programma’s.
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Deel III		
1.

Organisatie

1.1

Inleiding

Uitvoeringskaders

De eindverantwoordelijkheid voor het programma Economie ligt formeel bij
het Parkstad Bestuur. Binnen het Parkstad Bestuur zijn drie portefeuillehouders
belast met deze portefeuille:
•

•

•

1.2

Dhr. P. Thomas is coördinerend portefeuillehouder economie en
qualitate qua voorzitter van het regionaal portefeuillehouders
overleg economie. Bijzondere accenten in zijn portefeuille zijn, naast
de algemene economische ontwikkeling, promotie en acquisitie,
bedrijventerreinen en retail.
Mevr. R. de Wit, eveneens verantwoordelijk voor algemene
economische ontwikkeling, heeft als bijzonder aandachtspunt in haar
portefeuille kennis, onderwijs en arbeidsmarkt. Zij is dan ook qualitate
qua voorzitter van het regionaal portefeuillehoudersoverleg Onderwijs
en Arbeidsmarkt. Dit portefeuillehoudersoverleg is de feitelijke
opdrachtgever voor het uitvoeringsprogramma Kennis, Onderwijs en
Arbeidsmarkt en adviseert het Parkstad Bestuur over de te nemen
besluiten op dit beleidsterrein. Daarnaast is zij eerstverantwoordelijk
voor het deelprogramma Nieuwe Energie en mede verantwoordelijk
voor Promotie & Acquisitie.
Mevr. M-J. Kamps is binnen de portefeuille economie belast met het
thema ‘toerisme en recreatie’. In die hoedanigheid neemt zij ook samen
met mevr. R. de Wit de bestuurlijke aansturing van het sectorplan
toerisme en recreatie binnen het regionaal uitvoeringsprogramma
Kennis, Onderwijs en Arbeidsmarkt op.
Organisatiestructuur

Met het oog op een effectieve realisatie van het hiervoor geschetste
programma Economie, is het zaak om een heldere structuur van sturing,
verantwoording en uitvoerende taken op te stellen. Bij het opstellen van
de concrete uitvoeringsplannen per deelprogramma   moet niet alleen de
verknoping tussen de deelterreinen voldoende aandacht krijgen maar ook
de verknoping tussen de verschillende besluitvormingscircuits: gemeentelijk,
Tripool en Parkstad Limburg. Belangrijk is daarbij dat ook de wisselwerking en
afstemming met de overige programma’s uit het beleidsplan ‘Perspectief voor
Parkstad Limburg’ (wonen, ruimte en mobiliteit, strategie en samenwerking)
effectief wordt georganiseerd. De details kunnen pas worden vastgelegd in
een bestuursovereenkomst of uitvoeringsopdracht nadat de verschillende
onderdelen (6 deelprogramma’s) verder zijn geconcretiseerd.
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Belangrijke kenmerken van de organisatie structuur zijn:
•

de organisatie van de aansturing op bestuurlijk-strategisch en tactisch
niveau
- samenwerking en afstemming met de bestuurlijke trekkers per
deelprogramma
- werkwijze en samenwerking op ambtelijke niveau

•

per deelprogramma wordt een plan van aanpak opgesteld waarin
concreet wordt beschreven:
de ambtelijke trekker / projectleider
de samenstelling van de ambtelijke uitvoeringsgroep en eventueel
betrokken externe partners
de operationele doelen / targets
het tijdspad
de in te zetten formatie en middelen

-

Vooruitlopend hierop kan wel al een organisatiemodel worden opgesteld.
De concrete personele invulling kan dan per deelprogramma worden
vastgesteld.

2.

Financiering

Elk deelprogramma heeft een indicatie opgenomen van het bedrag dat
nodig is om de ambities te verwezenlijken. De beschikbare middelen dienen
als katalysator. Wij gaan op zoek naar partners die samen met ons willen
investeren in onze ambities. Op basis van programma’s op Europees, nationaal
en provinciaal niveau wordt een strategie ontwikkeld hoe de verschillende
ambities en de daarbij behorende geldstromen elkaar kunnen versterken.
Voorwaarde daarbij is dat eerst inzicht ontstaat in de totale financiële vraag
vanuit alle programma’s; dus van het programma Wonen, Ruimte en Mobiliteit
en Economie tezamen. Daarbij zal dan gezocht moeten worden naar synergie
tussen de verschillende programma’s en op basis daarvan kan dan één totaal
financieel kader voor de totale Parkstad Limburg ambitie opgezet worden.
Een overzicht van beschikbare fondsen op Europees, Nationaal en Provinciaal
niveau is daartoe als bijlage (bijlage I) bij deze nota toegevoegd. Maar dit
geeft slecht de mogelijkheden weer. Van belang is om op korte termijn de
match te maken tussen onze ambitie, onze financiële mogelijkheden en de
mogelijkheden elders.
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3.

Partners.

Duidelijk is dat Parkstad Limburg al die ambities niet alleen kan realiseren.
Als algemene lijn geldt dat wij vooral de regisseur van het proces zullen
zijn, dus partijen bij elkaar brengen, het totaal overzicht behouden en de
voortgang bewaken.  Derden zijn veelal verantwoordelijk voor de uitvoering
van de diverse taken.   Het gaat dan natuurlijk in eerste instantie om de
deelnemende gemeenten, maar ook om intermediaire organisaties als BTM,
Liof en  VVV Zuid Limburg, de kennisinstellingen zoals HSZ en ROC Arcus, de
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven MKB en LWV Parkstad Limburg en
natuurlijk  de Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg.  Op Zuidlimburgse
schaal zal vooral aansluiting gezocht worden bij Tripool, waarbij de gemeente
Heerlen ons aanspreekpunt is. Afstemming van onze beleidsagenda’s is tegen
die achtergrond van eminent belang.
Voor de grensoverschrijdende aspecten zal de Städteregion Aachen en
de Euregionale 2008 onze strategische partner zijn. En op een nog hoger
schaalniveau zal de samenwerking vooral gezocht worden in verbanden
als Eurocities. Voor het samenwerken en de onderlinge afstemming bij
de organisatie van zgn. netwerkbijeenkomsten is inmiddels een intentie
overeenkomst opgesteld die toegevoegd is aan het Plan van aanpak Promotie
en Acquisitie.
Welke partner de meest logische is bij elk project binnen een bepaald
deelprogramma is aangegeven in de uitwerkingen in uitvoeringsprogramma’s
en Plannen van Aanpak.

4.

Monitoring

Hoofdopzet van het economisch beleid is dat:
•
•

de structuur duurzaam wordt versterkt, zodat bij economische
tegenwind de werkloosheid niet weer hoog oploopt en
wij beschikken over gezonde samenstelling van bedrijven en
kennisinfrastructuur die kan inspelen op nationale en internationale
ontwikkelingen.

Gemeten in maatschappelijke effecten betekent dat bijvoorbeeld dat de
huidige te hoge werkloosheidscijfers in de komende jaren teruggebracht
moeten worden naar een aanvaardbaar niveau. Maar wat is dat? Is dat het
landelijk gemiddelde, het gemiddelde van de G31 uit het zgn. Grote Steden
Beleid of is een vergelijking met andere regio’s meer voor de hand liggend en
zo ja welke regio’s zijn dat dan.
Welke keuze ook gemaakt wordt, het betekent in ieder geval dat gewerkt zal
moeten worden met nationaal vergelijkbare gegevens. Dus bijv. CBS cijfers of
cijfers, die voortkomen uit eenzelfde onderzoek.
Maar het is ook van belang om binnen Parkstad de trendmatige ontwikkeling
goed te volgen. De Parkstad Monitor is daarbij een goed instrument omdat het
een breed uitgezette enquête betreft, die met voldoende regelmaat herhaald
wordt.
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Een derde bron van informatie is het vestigingen register Parkstad Limburg
omdat dit onderzoek door het E’til wordt uitgevoerd volgens een methodiek
die vergelijkbare cijfers voor de gehele provincie oplevert. En specifiek voor
de ontwikkeling van de arbeidsmarkt zal gebruik gemaakt kunnen worden van
de CWI statistieken.
Samenvattend betekent dat voorgesteld wordt om geen nieuwe
meetinstrumenten te ontwikkelen voor de monitoring, maar gebruik te maken
van bestaande en vergelijkbare statistische gegevens.
Projectontwikkeling en een kwalitatief hoogwaardig projectmanagement zijn
belangrijke randvoorwaarden om het programma economie ook daadwerkelijk
vertaald te krijgen naar resultaten. Naast deze factoren dient echter ook
voldoende aandacht te worden gegeven aan het monitoren en beheren van de
projecten. Hierbij wordt zowel inhoudelijke als financiële monitoring bedoeld.
Inhoudelijke monitoring op zowel project als programma niveau geeft inzicht
in de doelen en gerealiseerde effecten van de projecten en de samenhang
van de projecten. Inhoudelijke monitoring stelt de organisatie ook in staat op
inhoud bij te sturen indien de omgevingsfactoren hiertoe aanleiding geven of
succes van het ingezette beleid uit blijft.
Financiële monitoring en beheer is in de huidige tijd niet meer weg te
denken bij een programmatische aanpak, zeker als bij de financiering van
de projecten en het programma gebruik wordt gemaakt van derden gelden
(subsidies). De financiële monitoring behoort continu te zorgen voor de
aansluiting tussen inhoudelijke prestatie en kosten en tussen uitgaven en
financieringsvoorwaarden. Een gedegen financiële monitoring geeft ook
inzicht in de Value for Money die een project of een programma oplevert.
Ten aanzien van de rapportage aan Parkstad Bestuur en Parkstad Raad wordt bij
elke kwartaal rapportage aan het Parkstad bestuur een voortgangsrapportage
over de verschillende processen opgenomen. Zijn de diverse projecten gestart
of beëindigd cf. afspraak , hoe staat het met de financiën en wat zijn de
resultaten van het proces geweest. Dat betekent dat elk project ook vooraf
aandacht aan deze aspecten moet besteden.
Bij de diverse financiële rapportages, die aan de Parkstad Raad worden
aangeboden, zoals de begroting, jaarrekening en de in te stellen Bestuurs
rapportages, zal over de voortgang van de diverse uitvoeringsprogramma’s
op hoofdlijnen worden gerapporteerd. Zodra ook relevant statistisch materiaal
beschikbaar is zal in deze rapportages aandacht geschonken worden aan de
te behalen maatschappelijke resultaten.
Halverwege de beleidsperiode wordt een meer integrale rapportage over de
voortgang van het Programma Economie opgenomen: een zgn. mid-term
review. Doel daarbij is te bezien hoe de regio er dan voorstaat en of dat
aanleiding is tot een aanpassing aan het lopende programma.
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Overzicht financieringsstructuren.
1.

Inleiding

Voor de periode 2007-2013 liggen enkele kaderstellende strategische
documenten aan de basis van een groot aantal financieringskaders. Centraal
in al deze documenten staat de Lissabon-strategie.
De Lissabon- en Götenborgstrategie bevatten een pakket van doelstellingen en
beleidsinstrumenten waarmee de Europese Unie in 2010 de meest dynamische,
competitieve en duurzame economie ter wereld zou moet worden. Gezien
de recente ontwikkelingen t.a.v. de werkgelegenheid in Parkstad Limburg,
lijkt deze ambitie nog ver weg te liggen. Een en ander vraagt dus om een
collectieve inspanning van de regio om in de lijn van de Europese ambitie
vooruitgang te boeken.    
In het Nationaal Hervormingsprogramma Nederland 2005 – 2008 beschrijft de
Nederlandse regering de maatregelen die zij zal nemen in het kader van deze
Lissabon strategie.  Het nationale programma bevat een aantal maatregelen om
de werkgelegenheid en het innovatie-vermogen in Nederland te vergroten.
In de Communautaire Strategische Richtsnoeren voor het Cohesiebeleid geeft
de Europese Commissie verder vorm aan de opgave om ook het Cohesiebeleid
in te zetten voor Lissabon. Zij stelt dat in het kader van de Lissabon-strategie
voor groei en werkgelegenheid de middelen voor het cohesiebeleid aan de
volgende drie terreinen moeten worden besteed:
•
•
•

attractieve regio’s en steden: de toegankelijkheid vergroten, een hoge
kwaliteit en adequaat niveau van dienstverlening garanderen en het
milieu beschermen
innovatie, ondernemerschap en de kenniseconomie aanmoedigen door
onderzoeks- en innovatiecapaciteit, waaronder nieuwe informatie- en
communicatietechnologieën
meer en betere banen: meer mensen aan het werk helpen of tot
het ondernemerschap bewegen, het aanpassingsvermogen van
werknemers en bedrijven vergroten en meer investeren in menselijk
kapitaal.

Het Nederlandse Nationaal Strategisch Referentiekader neemt deze drie
prioriteiten over. Van de drie prioriteiten in het NSR vallen de eerste twee
binnen de werking van het EFRO-programma. De prioriteit ‘meer en betere
banen’ wordt via het nationaal operationeel programma voor het Europees
Sociaal Fonds (ESF). Het kabinet wil met de besteding van de structuurfondsen
inzetten op het versterken van het groeivermogen van álle Nederlandse
regio’s.
Het versterken van de kenniseconomie is daarbinnen het meest essentiële
speerpunt, en in vergelijking met de huidige periode moet substantieel meer
aandacht worden besteed aan kennis, innovatie en menselijk kapitaal, ook
in financiële termen. De prioriteit ‘attractieve regio’s en steden’ uit het NSR
is van belang, om de juiste randvoorwaarden te creëren, waarbinnen het
innovatieve vermogen van de regio’s en haar steden tot bloei kan komen.
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De effectiviteit van de inzet van de structuurfondsen moet worden verhoogd
door in combinatie met de nationale financiering zoveel mogelijk een integrale
aanpak te kiezen. Investeren in innovatie en ondernemerschap gaan gelijk op
met investeringen in scholing en met investeringen in een aantrekkelijk woonen werkklimaat. En investeren in de ruimtelijke kwaliteit van achterstandswijken
moet gepaard gaan met investeren in integratie, veiligheid en scholing en een
versterking van de economische structuur.
Zuid-Nederland wil en kan zich onderscheiden als toptechnologische regio
binnen Nederland en Europa. Dat is het perspectief en ambitieniveau dat de
regio zichzelf ten doel stelt. Het gaat hierbij nadrukkelijk om innovatie in brede
zin. Naast bevordering van onderzoek en ontwikkeling en het stimuleren van
‘kennis en kunde naar kassa’, past daarin ook aandacht voor het economisch
en sociaal vestigingsklimaat.
Innovatie is een passend instrument om invulling te geven aan de
maatschappelijke en economische ontwikkeling van Parkstad Limburg. Innovatie
vraagt om maatschappelijke vernieuwing op het punt van productieomgeving,
leefomgeving, arbeidsparticipatie, van zorg, van wonen en bereikbaarheid van
voorzieningen.
De inzet op de Lissabon agenda vormt de kern van een deel van het
onderscheidend vermogen van de Parkstad Limburg. Investeringen in een
breed spectrum van de samenleving zijn noodzakelijk om het potentieel van
de Parkstad Limburg ten volle te benutten en aan de diversiteit recht te doen.
Naast toptechnologie gaat het bijvoorbeeld ook om meer en beter geschoolden
in de technische richtingen in het VMBO en een bredere activering van de
beroepsbevolking. En stimulering van het MKB, als tegenwicht tegen het grote
industriële bedrijfsleven, moet hand in hand gaan met werken aan bereikbare
steden en dorpen, revitalisering van bedrijventerreinen en het hebben van
kwalitatief hoogwaardige voorzieningen.
1.1

Europese kaders

De verwachting met betrekking tot de financiële perspectieven is, dat
heel Nederland ten behoeve van de structuurfondsen ca. 1.7 miljard euro
beschikbaar zal krijgen. Dit geld zal verdeeld worden over de programma’s
van vier landsdelen.
Vertaald naar daadwerkelijke budgetten zou dit voor Zuid-Nederland tussen
€.150 en €.190 miljoen EFRO middelen betekenen. Zuid Nederland kan uit
de overige structuurfondsen ook nog tussen de €.150 en €.190 miljoen uit
het ESF (voor heel Nederland € 740 mln.) en €.50 miljoen uit Doelstelling
3 (voor heel Nederland € 213 mln.) beschikbaar krijgen. Uitgaande van een
co-financieringseis van minimaal 50% betekent dit een investeringsimpuls
op basis van overheidsuitgaven van minimaal €.700 miljoen voor de periode
2007-2013. Hiervan zal ca € 110 miljoen in Zuid-Limburg zijn weerslag moeten
vinden.
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Europees Fonds voor regionale Ontwikkeling
Het Europees Fonds voor regionale Ontwikkeling (EFRO) voorziet in financiering
van investeringsprojecten gericht op innovatie en stedelijke ontwikkeling. De
ingediende projecten dienen te passen in de al onderschreven beleidskaders,
zoals de Technologische Top Regio (TTR-ZON) en de Versnellingsagenda:
Limburg op weg naar 2012. Het EFRO-programma is echter bij uitstek geschikt
om ook invulling te geven aan flankerende maatregelen verband.
Europees Sociaal Fonds
De ESF-3 regeling heeft als doel de ondersteuning van maatregelen ter
voorkoming en bestrijding van werkloosheid en maatregelen voor de
ontwikkeling van menselijke hulpbronnen en de sociale integratie in de
arbeidsmarkt.
Naar verwachting is het vanaf medio 2007 weer mogelijk om projecten in te
dienen. Zonder, dat het programma gedefinieerd is, kunnen we nu al zeggen,
dat hier voor de gemeente kansen liggen. Het verdient echter aanbeveling om
deze kansen te verzilveren in samenwerking met de andere Tripool gemeenten
of zelfs op Zuidlimburgse schaal. Het is aan te bevelen om reeds nu al na
te denken over een eventuele deelname aan het ESF-programma. Indien
nog niet gedaan is het zinvol te (laten) onderzoeken of de eigen financiële
administratie ESF-proof is.

Doelstelling 3
Het doel van Doelstelling 3 (voormalige Interreg) is de verbetering van
de economische structuur, de grensoverschrijdende integratie en de
levensstandaard van de Euregio’s. Voor subsidie komen in aanmerking
projecten ter:
•
•
•
•
•

verbetering van de economische en fysieke infrastructuur;
bevordering van grensoverschrijdende economische en wetenschappelijke
of technologische samenwerking;
bescherming van het leefmilieu;
ontwikkeling en benutting van het menselijk potentieel;
bevordering van maatschappelijke integratie.

LIFE+
LIFE+ is een groepering van separate programma’s. Waaronder het huidige
LIFE-Milieu en LIFE-Natuur, maar ook Forest Focus, URBAN en de ondersteuning
voor niet-gouvernementele organisaties (NGO’s). De Commissie heeft in totaal
EUR 2,19 miljard begroot voor de periode 2007-2013. LIFE+ is ontwikkeld om
bij te dragen aan de ontwikkeling, implementatie, monitoring, evaluatie en
communicatie van het Europees milieubeleid. De subsidie is in principe bestemd
voor nationale, regionale en lokale autoriteiten, internationale organisaties,
NGOs en gespecialiseerde organisaties voorzien in EU wetgeving.
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1.2

Nationale kaders

Naast de Europese mogelijkheden biedt ook de nationale overheid tal van
mogelijkheden. Het voert te ver om hier alle mogelijke regelingen de revue te
laten passeren. Gekozen is om de voor de gemeenten belangrijkste fondsen
aan te duiden.

ISV 2/GSB
Doel van de regeling is het stimuleren van stedelijke vernieuwing in de
provincie Limburg. Programma-gemeenten krijgen een investeringsbudget op
basis van een vijfjarig ontwikkelings-programma.
Infrastructuurfonds
Doel van deze regeling is het financieren van de aanleg en het onderhoud van
infrastructuur voor het vervoer van personen en goederen. Projecten komen
alleen voor subsidie in aanmerking als de subsidiabele kosten meer dan 112,5
miljoen euro bedragen.
FES-gelden
Aan het einde van het jaar 2006 heeft de nationale overheid 900 mln. euro
geïnvesteerd in allerlei economisch structuurversterkende projecten. De FESregeling word gevuld vanuit de aardgasbaten. De hoogte van de regeling
wordt bepaald door het overschot op de aardgasbaten. Een vast deel van de
aardgasbaten gaat naar de aflossing van de staatsschuld en een variabel deel
naar de FES-regeling en andere beleidskaders. Voor 2006 is het budget bepaald.
Wat er de komende jaren te verwachten staat is zoals gezegd afhankelijk
van de prijs van de olie en de samenstelling van het nieuwe kabinet. Een
belangrijk deel van de FES gelden zal via het inhoudelijk programma “Pieken
in de Delta” in de regio’s geïnvesteerd worden.
Subsidieregeling Ontwikkeling Landelijk Gebied
De doelstelling van de deze regeling is het ondersteunen van activiteiten die
de kwaliteit en de leefbaarheid van de fysieke leefomgeving verbeteren en
passen in de uitvoering van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). De
regeling bestaat uit de onderdelen: water, landbouw, natuur, bos en landschap,
recreatie en toerisme, milieubelasting en verstoring.
BOS-regeling en ministerie van Onderwijs
Recentelijk (maart 2006) heeft het ministerie van Onderwijs veel geld
uitgetrokken voor naschoolse opvang van jongeren. Het geld is vooral
gericht op het realiseren of verbeteren van schoolse sportaccommodaties of
nabijgelegen sportaccommodaties. In combinatie met de BOS-regeling (Buurt
Onderwijs en Sport) zijn hier voor de gemeente interessante mogelijkheden
te realiseren. Het op korte termijn uitwerken van een integraal buurt en
sportbeleidsplan en een plan van aanpak verdient dan ook sterk aanbeveling.
Als goed voorbeeld kan de aanpak in de Wijk Heerlerheide in Heerlen genoemd
worden. Dit project combineert naschoolse opvang, buurt en sport beleid en is
inmiddels landelijk erkend.
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Cultuurfonds bouwfonds Nederlandse gemeenten
De Stichting Cultuurfonds Bouwfonds Nederlandse Gemeenten is in 1988
opgericht door de nv Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Het Cultuurfonds
heeft tot doel bij te dragen in de kosten van culturele gemeentelijke projecten
in Nederland, of daarmee verband houdende projecten, waarin gemeenten
participeren. De projecten moeten een raakvlak hebben met het werkterrein
van het Bouwfonds: de gebouwde omgeving, natuur en milieu.
Nationaal Groenfonds
De doelstelling van het Nationaal Groenfonds is het ondersteunen van
investeringen op het gebied van natuur, bos, landschap, openluchtrecreatie
en landbouw.
  
1.3

Provinciale kaders

Vitaal Platteland Zuid-Limburg
Het doel van Vitaal Platteland Zuid-Limburg is het ondersteunen van projecten
die aansluiten bij één van de volgende doelen:
•

•
•

•
•

herpositionering van de landbouw en versterking van het economisch
draagvlak door bedrijfscenomische schaalvergroting, gecombineerd
met
duurzame
productiewijzen,
verbredingsactiviteiten
en
landschapsbeheerstaken;
oplossen en voorkomen van wateroverlast;
realisatie van een ecologisch hoofdstructuur, landschapskwaliteit
en biodiversiteit. Het gaat hierbij om een netwerk van onderling
samenhangende natuurgebieden en voldoende afwisseling in flora en
fauna;
behoud en herstel van leefbaarheid en cultuurhistorische waarden
van het platteland;
behoud van de economische draagkracht van het platteland. Hierbij
is het van belang om te investeren in het vernieuwend vermogen van
de agrarische en toeristische sector en te zoeken naar flexibiliteit in
de regelgeving.

Vitale kernen en buurten
Het Provinciebestuur wil met het programma “Limburg verlegt grenzen” de
eigen kracht en mogelijkheden van de burgers en organisaties in de Limburgse
steden en dorpen mobiliseren om samen te werken, de grenzen te verleggen,
overbodige regels te schrappen, vernieuwend te denken en vooral te doen. De
burgers van Limburg vragen om veiligheid, werk, aantrekkelijke leefruimte,
goede en bereikbare zorg en een goede infrastructuur. Om samen met burgers
en partners de kansen op te pakken heeft de Provincie vijf thema’s gekozen.
Leefbaarheidsfonds
Het doel van de regeling is het leveren van een bijdrage aan de vitaliteit
van kernen en buurten in Limburg. Dit gebeurt door het stimuleren van de
totstandkoming van multifunctionele accommodaties en sportaccommodaties
die passen binnen regionale en lokale verbeteropgaven. Een multifunctionele
accommodatie is een wijkvoorziening waar tenminste drie functies aanwezig
zijn ten behoeve van de bewoners. Het gaat dan om voorzieningen zoals
een gemeenschapshuis, een wijkcentrum, een brede school of een
wijk(zorg)steunpunt.
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Subsidieregeling Geïntegreerd Bosbeheer Limburg 1998-2007
Doel van de regeling is het stimuleren van het gebruik van bossen in de
provincie Limburg voor meerdere functies tegelijkertijd. Het huidige gebruik
van bossen is vaak vooral gericht op de productie van hout. De hierdoor
ontstane eenvormigheid en natuurarmoede maken het bos minder geschikt
voor recreatief gebruik of als leefgebied voor planten en dieren.
Hiertoe zullen bestaande bossen, die nog niet aan deze eisen voldoen,
beheerd moeten worden via geïntegreerd bosbeheer. Deze beheermethode
wordt gekenmerkt door het gebruikmaken van natuurlijke processen, zoals
natuurlijke verjonging en het afzien van grootschalige ingrepen, met name
kaalkap.

2.

Strategie met betrekking tot Public Finance

Algemeen
Het door Parkstad Limburg opgestelde programma vereist een actief beleid
m.b.t. het verwerven van financiële middelen om de gestelde doelen te
bereiken. Het programma en de projecten dienen vroegtijdig uitgewerkt
te worden. Hierdoor ontstaat een compleet beeld van de projecten in
ontwikkeling, projecten in uitvoering en afgeronde projecten. Bovendien is
helder met welke partners wordt samengewerkt. Het verdient aanbeveling in
het eerste kwartaal van 2007 alle projecten volgens een standaard format in
beeld te brengen.  
Het is aan te bevelen om binnen Regio Parkstad één persoon aan te wijzen
die overzicht behoudt over alle projectideeën en financieringsstromen en
als contactpersoon fungeert (programma coördinator public finance). De
coördinator public finance is in staat inhoud en financieringsarrangementen
te ontwikkelen, waarbij maximaal de eigen en derden geldstromen worden
ingezet ten behoeve van de financiering van het programma. Het maken van
een kosten-baten analyse behoort nadrukkelijk tot het takenpakket van de
coördinator public finance. Eventueel wordt hij/zij hierin bijgestaan door de
concern controller en een subsidie-adviseur.

Prioriteitenmatrix
Om te komen tot een prioriteitsstelling kan gewerkt worden met een
prioriteitenmatrix. Horizontaal staat dan de uitstraling van een project en
verticaal de omvang. Uitstraling heeft te maken met risico’s ten aanzien van
bestuur en positionering, terwijl omvang iets zegt over risico’s met betrekking
tot financiën, doorlooptijd en complexiteit. Elke programma verantwoordelijke
dient deze prioriteitenmatrix in te vullen. Schematisch ziet een schema er dan
als volgt uit:
Uitstraling
groot
Omvang
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middel

klein

groot

Afbreukrisico grootst

Afbreukrisico groot

Afbreukrisico gemiddeld

middel

Afbreukrisico groot

Afbreukrisico gemiddeld

Afbreukrisico klein

klein

Afbreukrisico gemiddeld

Afbreukrisico klein

Afbreukrisico kleinst

Kadernota Economie

Subsidie-management
In het vorige hoofdstuk zijn, zoals vermeld alleen de grote financieringskaders
genoemd. Daarnaast bestaan er veel meer subsidies en fondsen (BOS,
WMO en de WWB). Hier is verder geen aandacht aan gegeven. Veel overige
regelingen zijn niet geschikt voor direct gebruik door Parkstad Limburg en ook
zijn niet alle mogelijkheden aantrekkelijk (kosten-baten analyse).
Een inventarisatie bij de aangesloten gemeenten zal naar alle waarschijnlijkheid
een verrassend beeld geven over het aantal externe bronnen waarvan al gebruik
gemaakt wordt of die reeds bekend zijn. Het ontbreekt helaas vaak aan een
goed en up-to-date overzicht. Het is dan ook zinvol een dergelijk overzicht te
maken en bij te houden. Het is bovendien zinvol te investeren in het trainen van
medewerkers met betrekking tot het doen van subsidie-aanvragen (subsidiemanagement) en het uitvoeren van projecten (projectmanagement).
De Tripool gemeenten hebben besloten een vaste vertegenwoordiger in Brussel
te stationeren. Deze vertegenwoordiger zal voorlopig gehuisvest worden in het
Huis der Provinciën te Brussel. Na verloop van tijd zal hij/zij kantoor houden
in het pand van Eurocities (een samenwerkingsverband van samenwerkende
steden in Europa). Deze vertegenwoordiger is aanvullend aan de reeds
voorhanden zijnde lobbykanalen, zoals de permanente vertegenwoordiger
(beleidsmatig en trouble shooting) en de vertegenwoordiger van het Huis
der Provinciën (tactisch). De vertegenwoordiger namens Tripool zal zich veel
meer op de directe financieringsmogelijkheden uit Europa moeten richten.
Een prestatie afspraak in dezen lijkt dan ook op zijn plaats. Aangezien Pakstad
Limburg lid is van Eurocities moet van deze meervoudige toegang tot Brussel
gebruik gemaakt worden.

Lobby
Sommige regelingen zijn zeer transparant, herkenbaar en open toegankelijk.
Ze zijn gebaseerd op een goed omschreven verordening. Gedegen kennis
van subsidie management volstaat om deze bronnen aan te boren. Moeilijker
wordt het bij de regelingen waaraan een besluitvormingskader vast zit, zoals
bijvoorbeeld de genoemde EU-programma’s en de FES-gelden. Hierbij gaat het
dan niet alleen om de techniek, maar ook nog om de inhoud en marketing van
de aanvraag. Het krijgen van een positieve beschikking vraagt dan meer dan
het goed kunnen invullen van een formulier. Hier moet draagvlak gecreëerd
worden. Met andere woorden lobbyen. Zorgen voor draagvlak en zorgen dat
je bovenaan de stapel ligt. Het principe is zeer simpel. De moeilijkheid zit
hem echter in het voortdurend kunnen interpreteren van de mogelijkheden en
het opbouwen en onderhouden van een goed relatienetwerk met beslissers.
Hierdoor kan op het juiste moment de juiste aanvraag worden ingediend (=
public finance management).
Wat betreft steunverlening vanuit de Provincie Limburg constateren we, dat
deze niet meer denkt in subsidiepotjes, maar een voorkeur heeft voor een
meer thematische aanpak. Daarom adviseren wij om voor alle projectideeën
een gesprek aan te gaan met de desbetreffende themamanager van de
Provincie Limburg.
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De provincie Limburg veronderstelt, dat instrumenten zoals bijvoorbeeld het
Leefbaarheidsfonds en ISV-2 in het kader van de programma-aanpak van “Vitale
Kernen en Buurten” worden ingezet als er sprake is van zichtbare samenhang
(qua inhoud en/of in de tijd gezien) tussen andere leefbaarheidsprojecten in
de gemeente. Het is aan te bevelen deze bredere samenhang met andere
voornemens (bijvoorbeeld op het gebied van Wonen, Welzijn, Zorg of eventuele
centrumplannen, ISV e.a.) kort vooraf met de Provincie Limburg bespreekt en
deze vast legt in een “soft” afsprakenkader met harde resultaatverplichtingen
in fysieke termen (multifunctionele centra, servicewinkels etc.). Hierbij dient
de relatie met de rest van de Westelijke Mijnstreek goed bekeken te worden.
Het beheer van Doestelling-3 zal via een Tender in de markt worden gezet.
In Tripool verband heeft Maecon reeds geadviseerd het secretariaat voor het
nieuwe Doelstelling-3 programma voor de periode 2007-3013, naar ZuidLimburg te halen. Recentelijk is echter gebleken, dat het principe van een
Tender wordt verlaten en dat de huidige secretariaten gecontinueerd worden.
Hoewel dit in strijd is met Europese richtlijnen zal deze lijn wel worden
doorgezet.
Gezien haar ligging in Europa zou Parkstad zich sterker moeten profileren als
Europese regio. Hierdoor nemen de kansen op toegang tot middelen alleen
maar toe.

Europese Investeringsbank
De Europese Investeringsbank (EIB) heeft in haar doelstelling opgenomen
meer projecten in Nederland te willen financieren. Parkstad Limburg zou
de Mega-projecten onder aandacht van de EIB te brengen. Het verdient
aanbeveling bij dit onderdeel gebruik te maken van een onafhankelijk Treasury
bureau, waarmee heldere prestatie afspraken mee te maken zijn. Maecon,
gespecialiseerd in Public Finance, werkt hiertoe samen met een Maastrichts
bureau gespecialiseerd in Private Finance.
Tot slot
Voorgaande notitie geeft een kort overzicht van de mogelijkheden die
Parkstad Limburg heeft om haar inhoudelijke en financiële doelen te
realiseren. Het gaat hierbij dus niet alleen om geld van derden, maar ook
om een kritische programmatische analyse van de reeds ter beschikking
staande middelen. Programmatisch wil zeggen, dat redenerend vanuit de
inhoudelijke (programmatische) doelen, dwars door de organisatie naar
de realisering en financiering daarvan gekeken wordt. In een programma
begroting dient programma financiering dan ook voorrang te krijgen op het
financieel management van de inhoudelijke kolom (bijvoorbeeld Sociale Zaken
of Economische Zaken).
Ook dient gekeken te worden naar de mogelijkheden ie bestaande en nieuw te
vormen partnerschappen kunne bijdragen aan het bereiken van de doelen van
Parkstad Limburg. In het volgende hoofdstuk zijn een aantal partnerschappen
beschreven.
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