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Voorwoord 
Samenwerken is relevanter dan ooit; geen enkele partij  kan 
haar doelen halen zonder slimme partnerschappen in de 
huidige netwerksamenleving. De maatschappelij ke opgaven 
zij n groter dan ooit. Daarbij  kunt u denken aan de energie- en 
klimaatopgave, de groter dan verwachte toestroom van Oost-
Europese werknemers of de demografi sche ontwikkeling. 
Inmiddels zij n we een ook stevige economische recessie, 
de decentralisatie van de jeugdzorg en maatschappelij ke 
ondersteuning, voortschrij dende regionalisering, een 
klimaatakkoord en een aanstaande Omgevingswet verder.

De acht Noord-Limburgse gemeenten bundelen al 
enkele jaren de krachten om een impuls te geven aan de 
verdere ontwikkeling van de regio en het oplossen van 
maatschappelij ke regionale vraagstukken. 

In 2012 hebben de besturen van de acht regiogemeenten 
gezamenlij k de strategische visie ‘Regio in Balans’ 
vastgesteld. Dit was het eerste regionale visiedocument 
voor de regio Venlo. De aanleiding destij ds om een dergelij k 
document te maken was de behoefte om als Noord-
Limburgse gemeenten gezamenlij k te komen tot een coherent 
regionaal toekomstperspectief, een afwegingskader, 
waarbinnen beleidskeuzes en investeringsbeslissingen op 
Noord-Limburgse schaal voor de middellange termij n konden 
worden afgewogen. Deze behoefte is uiteraard niet los te zien 
van de  onderkenning dat de leefwereld van onze inwoners 
een steeds sterker wordende regionale dimensie heeft en dat 
gemeenten hiermee beleidsmatig rekening dienen te houden. 

Nu, achtjaar later en aan de vooravond van een nieuwe 
vierjarige programmaperiode, is er de behoefte aan 
een actualisatie van hetgeen we in 2012 met elkaar 
als toekomstperspectief hebben vastgesteld. In 2018 
zij n wij  samen met onze partners hiermee gestart. Een 
strategische visie vormt immers inhoudelij k het strategische 
kader voor de samenwerking. Daarnaast biedt het ook 
een gezamenlij k lange termij n perspectief voor de acht 
gemeenten. In aansluiting daarop wordt ook een nieuw 
uitvoeringprogramma opgesteld dat zich -binnen het in de 
visie geschetste lange termij n ontwikkelperspectief- richt op 
de middellange termij n (4 jaar). In het uitvoeringsprogramma 
staat concreet genoemd wat we regionaal gaan doen om 
onze gezamenlij ke ambities te realiseren.

Dat doen we als regionale overheidsorganisatie enerzij ds 
door externe partners in de regio actief te betrekken bij  
onze eigen belangrij kste projecten en taken en anderzij ds 

door actief aan te sluiten bij  de initiatieven in de omgeving. 
Aansluiten op de kracht van onze omgeving noemen we dat.
In 2019 is besloten om, vooruitlopend op de nieuwe regionale 
visie, gezamenlij k een regionale investeringsagenda op te 
stellen. Tij dens dit proces hebben we onze gezamenlij ke 
ambitie gevonden: “de gezondste regio”. Natuurlij k is onze 
regio van oudsher een leidende regio op het gebied van 
gezonde voeding. De regio is het grootste aaneengesloten 
grensoverschrij dend tuinbouwgebied van West- Europa met 
een unieke locatie.

Er zij n echter ook nog een aantal andere regionale opgaven 
die zich laten scharen onder deze noemer. Gezonde 
arbeidsmarkt, gezonde leefomgeving, gezond verbinden, 
gezond zij n en gezond blij ven, gezond ondernemen, gezond 
leven en natuurlij k niet te vergeten een gezond leefklimaat. 
Natuurlij k heeft de regio met haar vitale gemeenschappen, 
haar sterke economische clusters, haar uitstekende 
beroeps- en wetenschappelij k onderwij s en haar ruimtelij ke 
kwaliteit een uitstekende uitgangspositie. Maar dat alleen 
is niet genoeg om er voor te zorgen dat onze regio ook in 
2040 nog steeds een omgeving is die voor onze inwoners 
een welkom en veilig thuis is en hen voldoende uitdaging 
en werkgelegenheid biedt. Waar het goed wonen, werken 
en recreëren is. Waar we onze tradities, onze cultuur- en 
natuurhistorie op een harmonieuze wij ze met elkaar hebben 
weten te verbinden met datgene wat wij  de wereld te bieden 
hebben. Oplossingen voor een betere en gezondere wereld, 
invented in Noord-Limburg. 

De voorliggende regiovisie is het resultaat van een intensief 
proces. Niet alles is realiseerbaar in onze regio, we hebben 
dus keuzes moeten maken. Maar we zij n ervan overtuigd 
dat het de keuzes zij n die realistisch en haalbaar zij n en die 
kunnen rekenen op draagvlak bij  onze belangrij kste partners. 

We nodigen u uit om samen en samen met hen deze visie te 
realiseren!

5 Voorwoord
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Regionale samenwerking Noord-Limburg De regionale samenwerking Noord Limburg is het platform 
voor samenwerking en afstemming tussen gemeenten Beesel, 
Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, 
Peel en Maas, Venlo en Venray.

Deze acht gemeenten bundelen hun krachten om een impuls 
te geven aan de verdere ontwikkeling van de regio en het 
oplossen van urgente maatschappelij ke vraagstukken. 
Onlangs hebben de acht gemeenten in Noord-Limburg 
hebben de ambitie uitgesproken de gezondste regio van 
Nederland te worden.  

7 Regionale samenwerking Noord-Limburg
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Centrale ambitie

10 11 Centrale ambitie

Gezondste regio
In 2019 heeft de regio Noord-Limburg gekozen voor één 
nadrukkelij ke ambitie: het zij n van de gezondste regio. Een 
voor de hand liggende ambitie, in een regio met een sterke 
focus op voedsel en innovatie maar ook op leisure, natuur 
en vitale gemeenschappen. Het is daarnaast een enorme 
opgave omdat het (verbindend) thema gezondheid zich op 
heel veel terreinen in onze regio manifesteert.

Gezondheid is de verbindende schakel tussen de 
economische activiteiten in en het sociaal maatschappelij ke 
ecosysteem van de regio. Iedereen wil gezond zij n en blij ven. 
Iedere ondernemer wil een gezond bedrij f en ieder bestuur 
een gezonde vereniging. In de gezondste regio gaat groei van 
welvaart hand in hand met de ontwikkeling van welzij n, van 
vitaliteit en veerkracht.

De gezondheid van onze regio wordt gedragen door zes pij lers:
1 Ondernemen en innoveren: Gezond ondernemen
2 Vitaal en gezond: Gezond zij n en gezond blij ven
3 Toerisme en Leisure: Gezond leven
4 Landelij k gebied: Gezonde leefomgeving
5 Mobiliteit en logistiek: Gezond verbinden
6 Energie en klimaat: Gezond leefklimaat
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Blik op 2040, een strategische visie?
Het beeld bij  deze zes pij lers hebben we vastgelegd in 
dit document, de strategische visie van de regio Noord-
Limburg. Als eindbeeld hebben we 2040 aangehouden, 
twintig jaar in de toekomst. Kiezen voor dit ver gelegen 
toekomstbeeld maakt het mogelij k om los te komen van de 
(on-)mogelij kheden van vandaag en te sturen in de richting 
van een gewenste toekomst.

Deze visie is een richtinggevend document. Een inspiratiebron 
voor nieuwe ontwikkelingen waaraan we initiatieven en 
ontwikkelingen toetsen. Er is namelij k veel mogelij k in onze 
regio, maar niet alles kan onze aandacht en inzet krij gen. 
We zij n ons er daarbij  zeer van bewust dat er veel onderlinge 
samenhang is, dat de ene ontwikkeling de ander beïnvloedt. 
Bij  het beschrij ven van dit toekomstbeeld hebben we de zes 
hiervoor genoemde pij lers als structuur aangehouden. Deze 
zes pij lers zij n daarmee ook leidend voor het vervolgproces, 
namelij k het omzetten van ambitie in activiteiten in een 
meerjarig regionaal uitvoeringsprogramma.

12 13 Centrale ambitie

Vitale samenleving
Die aandacht en inzet komt in de eerste plaats vanuit 
onze samenleving. Ondernemers, inwoners, verenigingen 
en organisaties dragen hier samen aan bij  én plukken 
er de vruchten van. De gemeenten in Noord-Limburg en 
de (overheids) partners sluiten daarbij  aan en faciliteren 
en verbinden waar nodig. Denk aan de productie en 
consumptie van gezond en veilig voedsel, ontwikkelingen 
op het gebied van humane gezondheid, slimme en 
duurzame logistiek en mobiliteit, circulaire maakindustrie, 
vrij etij dseconomie, een complete kennisinfrastructuur en 
bovenal een vitale gemeenschap die naar elkaar omkij kt en 
waar gemeenschapszin zo sterk is dat ook mensen die het 
moeilij ker hebben er een thuis vinden.

Economisch draagt Noord-Limburg signifi cant bij  aan 
het bruto nationaal inkomen van Nederland. Inwoners en 
ondernemers verdienen een goed inkomen. Hier spelen we 
op in door opleidingen aan te bieden aan jongeren die 
aansluiten bij  de behoefte en ontwikkeling van onze regio.

In het bij  deze visie behorende uitvoeringsprogramma, maken 
we de nu voorzienbare ontwikkelingen concreet voor de 
komende vier jaar.

In 2040 is onze regio het warme en veilige thuis van 
300.000 trotse Noord-Limburgers en de thuisbasis van vele 
ondernemingen. Trots én vriendelij k en gastvrij , innovatief en 
met een gezonde dosis zelfvertrouwen en ambitie. We zíjn 
niet alleen de gezondste regio, we laten ook de wereld weten 
dat we dat zij n: ‘Gezond en gezondheid, invented in Noord-
Limburg’. Onze Regio draagt bij  aan slimme oplossingen, 
diensten en producten voor de hele planeet.

2
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Ondernemen en innoveren: Gezond ondernemen in 2040 

16 17 Ondernemen en innoveren

In 2040 is Noord-Limburg de regio waar ‘voedsel op maat’ 
(personalised nutrition) wordt ontwikkeld, geproduceerd en 
verzonden naar iedere denkbare bestemming op de wereld.
We zij n nog steeds de logistieke hotspot. We hebben onze 
focus verlegd van kwantiteit naar kwaliteit. 

Aansluitend op een ontwikkeling van meer local for local
(kringlooplandbouw op de schaal van Noord-West Europa) 
exporteren wij  kennis van en systemen voor de productie 
van hoogwaardige gezonde voeding. Vooral ook omdat 
steeds meer landen nu al inzetten op het produceren van 
‘eigen voeding’. Daarbij  is de eveneens in onze regio sterk 
aanwezige maakindustrie een belangrij ke partner gebleken.

De Brightlands campus, het centrum van innovatie waarin 
bedrij fsleven, onderwij s en overheid al jaren intensief 
samenwerken, heeft veel nieuwe ontwikkelingen in gang 
gezet met name in de agrofood, maar ook in de logistiek en 
toeristische sector. Gezondheid is steeds het leidende thema 
geweest. Onze regio ging deze gezonde innovaties ook actief 
toepassen. 

Het ging en gaat daarbij  onder andere om gezonde voeding, 
duurzaam en circulair produceren, een gezond (leef) milieu, 
en effi  ciënt gebruik van alle vervoersmodaliteiten in de 
logistiek. De campus heeft daarmee aan de basis gestaan 
van de grote transformatie van kwantiteit naar kwaliteit 
die de regio in economische zin heeft doorgemaakt. Zeker 
in de landbouwsector en de daarmee samenhangende 
maakindustrie, is kennis als exportproduct in belang 
toegenomen. 

In één oogopslag
1 Onze regio ontwikkelt, produceert en verzendt ‘Voedsel

op maat’, met focus op kwaliteit ipv op kwantiteit.
2 Kennis is belangrij k exportproduct.
3 Transformatie naar een kennisintensieve, circulaire

en innoverende economie; Brightlands campus draagt
bij  aan ontwikkeling agrofood, logistiek en toerisme
& leisure.

4 Kennisinfrastructuur gericht op regionale arbeids markt;
goede opleidingen en uitdagende banen hebben 
aantrekkingskracht op jongeren en arbeidsmigranten.

5 Toegang arbeidsmarkt is eenduidig en laagdrempelig.

3

& 



De arbeidsmarkt en kennisinfrastructuur zijn meegegroeid 
met de transformatie naar onze kennisintensieve, circulaire 
en innoverende economie. Opleidingen op alle niveaus 
zijn sterk gericht op de specifieke kennis en vaardigheden 
die onze regionale arbeidsmarkt vraagt van nieuwe en 
bestaande werknemers. Zo nemen voedselveiligheid en 
leveringszekerheid nog steeds een belangrijke rol in binnen 
de curricula van de in de regio gevestigde beroeps- en 
wetenschappelijke opleidingen.

Jongeren komen naar onze regio toe omdat we ze een 
uitdagende leer- en werkomgeving te bieden hebben. Onze 
regio loopt namelijk (nog steeds) voorop in agrarische- en 
logistieke innovatie en de toepassing hiervan in de praktijk. 
Binnen onze regio kunnen zij zich hun werkzame leven lang 
ontwikkelen. Ons regionaal onderwijsaanbod biedt daarvoor 
samen met de ondernemers in de regio opleidingen op maat 
en banen waarbinnen opleiding en werk goed samen gaan. 

De toegang tot de arbeidsmarkt is eenduidig en 
laagdrempelig en zo georganiseerd dat vraag en aanbod 
heel gemakkelijk samen komen. Werkgevers, uitzendbranche 
en het werkgeversservicepunt hebben in de afgelopen 
decennia grote stappen voorwaarts gezet. Ook heeft de 
instroom van arbeidsmigranten er voor gezorgd dat er 
regionaal ook in kwantitatieve zin nog steeds voldoende 
arbeidskrachten zijn.

18 
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Vitaal en gezond: Gezond zij n en gezond blij ven in 2040 Noord-Limburg is de gezondste regio van Nederland. Lokale 
initiatieven vanuit onze gemeenschappen zij n uitgegroeid 
tot een ‘ecosysteem’ van gemeenschappen bestaande uit 
inwoners, bedrij ven, organisaties en verenigingen. Kennis 
en ervaringen worden uitgewisseld en lokaal toegepast. 
We hadden in onze regio al vitale en zelforganiserende 
gemeenschappen. Op dit fundament konden we gestaag 
verder bouwen. 

Onze inwoners, verenigingen, organisaties en bedrij ven 
voelen zich zelf verantwoordelij k voor de kwaliteit van hun 
lokale gemeenschap en directe leefomgeving. De overheid 
inspireert, verbindt en faciliteert dat deze leef-, woon- en 
werkgemeenschappen in gezamenlij kheid hun eigen 
toekomst bepalen. De overheid is betrokken, zonder sturend 
te zij n of over te nemen, maar kij kt daarbij  wel steeds wat er 
lokaal aan sociaal kapitaal en zelforganiserend vermogen 
voorhanden is. Daarin is ze zowel ambitieus (in haar doelen) 
als bescheiden (in haar optreden). 

Ons systeem van zorg en ondersteuning wordt 
gedragen door de gemeenschap en is laagdrempelig en 
toegankelij k. We hebben lokaal oplossingen gevonden om 
gemeenschappen, maatschappelij ke partij en, gemeenten en 
professionals goed samen te laten werken. Op deze manier is 
het gelukt om de kracht van de gemeenschappen leidend te 
laten zij n, de overheid en maatschappelij ke partij en te laten 
aanvullen waar nodig. Het hele zorgsysteem is gegroeid naar 
een mens gerichte zorg waar, professionaliteit leidend is.

22 23 Vitaal en gezond

In één oogopslag
1 Gezond ecosysteem van gemeenschappen.
2 Gemeenschappen zij n zelf verantwoordelij k voor

kwaliteit gemeenschap en directe leefomgeving.
3 Zorg en ondersteuning (door vrij willigers, 

mantelzorgers en professionals) is laagdrempelig
en voor iedereen toegankelij k.

4 Arbeidsmigranten en internationale werknemers zij n
gevestigd in de regio.

5 Jeugd groeit op tot waardevolle leden van de gemeen-
schap, waarbij  sport en cultuur belangrij k zij n.

4
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Onze bevolkingssamenstelling is de afgelopen decennia meer 
divers en in demografisch opzicht evenwichtiger geworden. 
Niet alleen hebben veel arbeidsmigranten zich uiteindelijk 
permanent gevestigd in onze regio, maar ook nieuwe groepen 
internationale werknemers hebben de weg gevonden naar de 
veranderde vraag naar arbeid binnen de stuwende sectoren. 
Na een aanvankelijk stevige groei van het aantal Oost-
Europese arbeidsmigranten is deze toename, als gevolg van 
het gestegen welvaartspeil in Oost-Europa en veranderingen 
in onze regionale economie, langzaam afgenomen.

Een aantal kleinere kernen danken het voortbestaan van 
een deel van hun voorzieningen mede aan de groei en 
‘hergroening’ als gevolg van deze nieuwkomers. Ook in het 
sociaal-culturele leven hebben deze ‘nieuwkomers’ een 
positie verworven, als deel van de lokale gemeenschap én als 
herkenbare groep met zijn eigen tradities en gebruiken. 

Onze jongeren groeien op in wijken en kernen, waarvan 
de bewoners het als hun opdracht zien om hen op te laten 
groeien tot waardevolle leden van diezelfde gemeenschap. 
Jongeren vormen een vanzelfsprekend en gewaardeerd deel 
van de gemeenschap. Voorbeeldgedrag, mentorschap en 
maatschappelijke deelname zijn belangrijke thema’s. In 2040 
zijn alle jongeren lid van een sociaal-culturele vereniging 
zoals jeugd -, sport- of culturele vereniging. Sport en cultuur 
zijn namelijk niet alleen belangrijk voor hun ontwikkeling 
en gezondheid, maar ook voor het dragen van tradities en 
gemeenschapszin. 

24 
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Toerisme en leisure: Gezond leven in 2040

28 29 Toerisme en leisure

De Maas loopt als een natuurlij ke ader door Noord-Limburg. 
De regio kent niet alleen een aantrekkelij k rivierenlandschap 
met plassen, maar ook een aantrekkelij k peel/veen landschap 
en bosrij ke omgevingen. Natuurgebieden fl oreren en 
trekken jaarlij ks een toenemend aantal bezoekers, zoals 
het aaneengesloten Nationaal landschap/ Geopark van 
Mook, via de Maasduinen tot aan de Peel; liggend in een 
grensoverschrij dend groen gebied. De regio biedt een mooi 
afwisselend decor en een keur aan activiteiten.

De leisureontwikkeling rondom deze natuurgebieden is 
gecombineerd met een aantrekkelij k aanbod aan (water)
sport, cultuuraanbod, cultuurhistorie en recreatieparken. 
Cultuurhistorische hotspots zij n verder uitgelicht en 
verknoopt aan andere toeristische trekkers en spreken op 
een eigentij dse manier tot de verbeelding. Ons regionaal 
toeristisch aanbod is voor fi etsers goed vindbaar door een 
fi jnmazig fi etsnetwerk en goede bewegwij zering.

Dit maakt de regio het hele jaar door voor een grote 
diversiteit aan bezoekers de moeite van een verblij f waard. 
Ook de nabij heid van grotere steden, zowel aan Duitse 
als aan Nederlandse kant, maakt de regio tot een ideale 
uitvalsbasis. Ook voor de aantrekkingskracht van de 
leefomgeving en de kwaliteit van de gemeenschappen is deze 
Leisure een bij zonder pluspunt.

In één oogopslag
1 Natuurgebieden (zoals het Nationaal Landschap)

fl oreren en trekken veel bezoekers.
2 Leisure is gecombineerd met sport, cultuur (historie),

omgevingskwaliteit en recreatieparken.
3 Veel werkgelegenheid in de gegroeide toeristische

sector.
4 Kwaliteitsslag zorgt voor vitale verblij fsrecreatie.
5 Noord-Limburg is één van de populairste bestem mingen

in Nederland voor dag- en verblij fstoerisme.

5

& 



De toeristische sector is, mede als gevolg van de 
toegenomen hoeveelheid vrij e tij d, verder gegroeid en biedt 
gedurende het hele jaar volop werkgelegenheid. De sterke 
omgevingskwaliteit op sleutelplekken wordt goed benut; 
dagrecreatie is volop met elkaar verbonden en ondernemers 
werken samen. Dit maakt de Regio een aantrekkelij k 
gebied voor nieuwe investeerders in zowel dag- als 
verblij fsrecreatieve voorzieningen. 

De verblij fsrecreatie heeft een kwaliteitsslag gemaakt en 
is vitaal. Bedrij ven vullen elkaar aan, waardoor er aanbod 
is voor afzonderlij ke doelgroepen, met name gericht op 
familierecreatie voor de short break vakantiemarkt. Dit is 
logisch vanwege het bij zonder grote aanbod van familie 
georiënteerde verblij fs- en dagrecreatie. Ook vanuit andere 
sectoren, zoals de zorg, is hierop actief ingespeeld.

Noord-Limburg is daarmee in 2040 één van de populairste 
bestemmingen in Nederland voor dag- en verblij fstoerisme.

30 
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Landelij k gebied: Gezonde leefomgeving in 2040

34 35 Landelij k gebied

Onze regio ligt geografi sch gezien, op een kruispunt van een 
economisch georiënteerde oost-west as en een kwalitatief 
georiënteerde noord-zuidas. Een noord-zuidas waarop 
een economie fl oreert die is geënt op kwaliteit van leven, 
toerisme en leisure, in een uniek decor van Maaslandschap 
en kleine (verstedelij kte) historische kernen. Eén regio, twee 
totaal verschillende werelden. Het behoud en waar mogelij k 
zelfs versterking van die unieke variëteit en kwaliteit van ons 
landschap hebben we bij  iedere ruimtelij ke ingreep steeds 
voor ogen gehouden. Het is immers die ruimtelij ke kwaliteit, 
de afwisseling van groen en water in combinatie met natuur- 
en cultuurhistorische waarden, die onze regio zo aantrekkelij k 
maakt voor bezoekers en bewoners. Om aan deze kwaliteit 
geen afbreuk te doen hebben we gezorgd voor een goede 
inpassing voor de bestaande en nieuwe activiteiten die er 
plaats vinden, zoals energieopwekking of de doorontwikkeling 
van Grandorse.

Tussen deze twee assen heeft de landbouw in het 
buitengebied rondom deze stedelij ke kernen en dorpen 
eveneens een belangrij ke transformatie ondergaan. In 2019 
werden we geconfronteerd met de gevolgen van het tot 
dan toe gevoerde stikstofbeleid. Natuurgebieden stonden 
onder grote druk, soorten verdwenen en er was sprake 
van vergrassing. Daarnaast stond door klimatologische 
veranderingen de zoetwatervoorziening onder druk. Het 
roer moest om en ging om. Dat ging niet vanzelf. Met hulp 
van de overheid intensiveerde de agrarische sector haar 
inspanningen om de uitstoot en depositie van stikstof terug te 
brengen.

In één oogopslag
1 Noord-Limburg is prettig divers. Veel variatie en goede 

kwalitatieve inpassing.
2 Agrarische sector maakt omslag van kwantiteit en 

kwaliteit; onderwij s en Brightlands Campus zij n daarbij 
belangrij ke spelers.

3 Nieuwe verbindingen in het landelij k gebied: circulaire
land- en tuinbouw mét toerisme, rust en ruimte, zorg en
welness, cultuur; ondermij ning beteugeld.

6
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Gestimuleerd door innovatieve concepten, veelal uitgedacht 
op de Brightlands Campus, hebben boeren de omslag 
gemaakt van kwantiteit naar kwaliteit. Dit leidde tot een 
afname van de veestapel, tot een verdere schaalvergroting 
en tot innovaties. Het aantal bedrijven nam af, het gemiddeld 
aantal dieren per bedrijf nam toe. En door de hogere prijzen 
voor ‘maatvoedsel’ namen ook de marges toe, waardoor er 
meer middelen beschikbaar kwamen voor dierenwelzijn en 
landschap. We zijn dus van een economie waar het vooral om 
geld verdienen gaat, gegroeid naar een economie waar het 
meer om waarden gaat.

Gezonde voeding komt in 2040 uit Noord-Limburg. De 
prominente rol van boeren in het onderhoud en verbeteren 
van de kwaliteit van het landschap, hun bijdrage aan 
de energietransitie en een gezond milieu wordt ook in 
economische zin beloond. Nieuwe verbindingen zijn tot bloei 
gekomen: traditionele land- en tuinbouw in combinatie met 
culinair toerisme, rust en ruimte, zorg en welness en cultuur. 
De problematiek van ondermijning die ook speelt op het 
platteland, als gevolg van onder financiële druk staande 
agrarische bedrijven en leegstaande agrarische gebouwen, 
is daarmee grotendeels beteugeld.

In 2040 is onze regio een voorbeeldregio voor circulaire 
landbouw. Reststromen worden hergebruikt. En ‘afvalstromen’ 
zoals stikstof en fosfaat worden omgezet in kwalitatief 
hoogwaardige voeding en supplementen. We transformeren 
daadwerkelijk afval in voedsel.
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40 41 Mobiliteit en logistiek

Wanneer de gemeenschap het lichaam is, natuur de longen, 
industrie het hart en de inwoners het brein zij n van de regio, 
dan is mobiliteit de bloedsomloop van onze regio. Mobiliteit 
is voor niemand een belemmering, iedereen kan meedoen 
en heeft toegang. Voor ieder reisdoel is in 2040 een geschikt 
en duurzaam ‘zelfrij dend’ vervoermiddel beschikbaar. 
Personenvervoer is ‘op maat’ en met een abonnement voor 
iedereen gemakkelij k toegankelij k en betaalbaar.

Internetoplossingen en hologrammen zij n een goed 
alternatief voor kantoren. Files bestaan daardoor in onze 
regio vrij wel niet meer. De regio is nog steeds een belangrij ke 
logistieke achterlandlocatie, maar lokale voedselproductie 
en 3D-printing hebben ervoor gezorgd dat de logistieke 
sector minder sterk is gegroeid dan anders het geval 
zou zij n geweest. Boodschappen daarentegen worden in 
2040 gewoon bezorgd. En dankzij  veiligheidssystemen en 
uitgebreide monitoring is het aantal verkeerslachtoff ers tot 
vrij wel nul teruggebracht.

De logistieke sector werkt zeer effi  ciënt en schoon. Alle 
beschikbare vrachtruimte wordt vrij wel volledig benut, er 
zij n geen beperkingen in de verbindingen tussen stad en 
platteland en ook de provincie- en landsgrens vormen geen 
belemmering. Minstens de helft van het complete wagenpark 
in de regio is emissievrij . We beschikken over een sluitend 
fi etsnetwerk, zowel voor recreatief als voor woon-werk verkeer. 
Met je snelle elektrische fi ets rij d je bij voorbeeld in twee uur 
over de fi etssnelweg van Molenhoek naar Beesel.

In één oogopslag
1 Mobiliteit is duurzaam, veilig en altij d beschikbaar voor

iedereen; 50% wagenpark is emmissievrij .
2 Logistieke sector werkt effi  ciënt (weinig onderbezetting

in transport) en schoon; goede verbindingen zij n een
feit. 

3 Sluitend fi etsnetwerk.
4 Aanpassingen aan infrastructuur voor elektrifi catie

van vervoer.
5 Voorzieningen zij n afgestemd op nieuwe economie.

7Mobiliteit en logistiek: Gezond verbinden in 2040
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De elektrificatie van ons vervoer heeft aanpassingen 
gevraagd van onze infrastructuur en is daar inmiddels ook 
onderdeel van. Pieken in energieaanbod worden namelijk 
regionaal gebufferd in het accuvermogen van stilstaande 
voertuigen. Hierrbij staan efficiency en robuustheid van de 
energievoorziening voorop.

Binnen de regio is inmiddels een fijnmazig netwerk 
gerealiseerd waarmee je 24/7 kunt reizen binnen en door 
goede verbindingen ook buiten onze regio. Belangrijk, 
want onze economie en ons onderwijs is inmiddels ook 
24/7. Deze 24-uurs economie was de enige manier om de 
concurrentie met Azië het hoofd te bieden. We werken als 
gevolg van robotisering en automatisering echter steeds 
minder uren. Onze voorzieningen zijn afgestemd op deze 
nieuwe economische werkelijkheid. Reizen doen we meer voor 
vrijetijdsdoeleinden en invulling van maatschappelijke taken, 
zoals mantelzorg. Binnen Europa rijden voor zakelijk verkeer 
en plezier hogesnelheidstreinen tussen alle Europese regio’s. 
Een opstapstation is altijd binnen een half uur bereikbaar.
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Energie en klimaat: Gezond leefklimaat in 2040

46 47 Energie en klimaat

Noodzakelij ke investeringen in waterveiligheid in de 
Maasvallei zij n aanjager geweest om de kwaliteit en daarmee 
de attractiviteit van het Maaslandschap te versterken. De 
Maas is de blauw- groene levensader en kwaliteits-as van 
onze regio; het is de lazy-river van rust, ruimte, groen en 
beleving. Naast adequate bescherming tegen overstromingen 
hebben we een duurzaam landschap, hoge ruimtelij ke 
kwaliteit en optimaal gebruik bereikt. 

Op plekken met ruimte is geïnvesteerd in groot- en 
kleinschalige vormen van zon-, water- (stuw) en 
windenergieopwekking. Van oudsher was hiertegen veel 
weerstand door het beslag dat dergelij ke investeringen 
leggen op (landbouw) grond en landschapskwaliteit. Door 
de samenleving de kansen te laten zien, is deze belangrij ke 
energietransitie toch gemaakt. Lokaal hebben gemeenten 
hier in de afgelopen jaren voor een belangrij k deel een eigen 
afweging gemaakt, passend bij  de inpassingsmogelij kheden 
en de wensen van de bevolking.

Dat maakte ook dat de revenuen van energieopwekking 
voor het grootste deel terugvloeiden naar de gemeenschap. 
Het bevorderde in sterke mate de lokale en (eu)regionale 
economie. We hebben ontdekt dat natuurontwikkeling 
goed samen gaat met energielandschappen. En dat de 
warmteaanpak in de wij k goed combineerbaar is met het 
realiseren van klimaatadaptieve maatregelen voor en door de 
bewoners.

In één oogopslag
1 Adequate bescherming tegen overstromingen in een

duurzaam landschap met hoge ruimtelij ke kwaliteit en
optimaal gebruik.

2 Realisatie van zon-, water- en windenergieopwekking;
revenuen ten goede aan lokale gemeenschappen.

3 Warmtevraagstuk krij gt vorm; investeringen in alterna-
tieven voor aardgas.

4 Geïnvesteerd in klimaatbestendigheid met toename
van kwaliteit van de leefomgeving.
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Het warmtevraagstuk krijgt steeds meer vorm. Er is 
geïnvesteerd in diverse alternatieven voor aardgas, zoals 
geothermie. Daarbij is rekening gehouden met het behouden 
van voldoende kwaliteit van ons regionaal aanwezige 
waterreservoir en belangrijke watervoorzieningen. In 2040 
hebben wij samen met de rijksoverheid de ontwikkelingen 
over nieuwe technieken in de energietransitie op de voet 
gevolgd, we hebben daarbij aanpassingen gemaakt in de 
inzichten die we in 2019 hadden. Ook naar de toekomst toe 
blijven we kijken naar nieuwe technieken.

Alle betrokkenen hebben geïnvesteerd in de 
klimaatbestendigheid van onze leefomgeving. Daarmee 
is gezorgd voor een robuuster ecosysteem en voor een 
toename in de kwaliteit van de leefomgeving voor mens 
en dier. Omgaan met de klimaatverandering heeft ons 
volgende zaken gebracht: het verhogen van de biodiversiteit, 
het vergroenen van de bebouwde gebieden, omgaan 
met piekbuien, aanpak hittestress in woonkernen en op 
bedrijventerreinen. 
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Gezonde samenwerking: samen (werken) naar 2040

52 53 Gezonde samenwerking

Om deze toekomst en de daarin opgenomen inhoudelij ke 
ambities uit deze visie waar te maken is onderlinge 
samenwerking in 2040 nodig. Hoe we dat doen en welke 
keuzes daarvoor gemaakt moeten worden is onderwerp van 
gesprek. Leidend daarbij  is wat ons betreft het besef dat 
we enkel dan op veel terreinen succesvol kunnen zij n, indien 
we ook in de komende decennia gezamenlij k optrekken 
en elkaar blij ven ondersteunen. Met elkaar en met onze 
maatschappelij ke partners, mede-overheden, bedrij ven en 
gemeenschappen.
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