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onderwerp convenant

Geachte heer Koopmans,
Allereerst wil ik u namens Crossroads Limburg, de nieuwe naam voor de Economie
Development Board (EDB) Noord Limburg, van harte feliciteren met de uitkomst van de
verkiezingen voor Provinciale Staten en u succes toewensen bij het samenstellen van een
evenwichtig coalitieakkoord in het belang van alle burgers, bedrijven en instellingen in onze
mooie provincie Limburg.
Zoals u weet staat de regio Noord Limburg bekend als een ondernemende regio, die
optimaal profiteert van de grensligging, niet alleen naar Duitsland, maar ook naar de sterke
Nederlandse regio Eindhoven/Brainport en naar de regio's ten noorden en ten zuiden.
Crossroads Limburg, bestaande uit de Triple Helix vertegenwoordigers namens
ondernemers (Agrofood, Maakindustrie en Logistiek), onderwijs en de overheid (waaronder
de Provincie Limburg) heeft als doel om een door de ondernemers geregisseerde
economische agenda samen te stellen. Dit gebeurt in het belang en in relatie met de
achterban van ondernemers, focus, aanhaken op ontwikkelingen zoals de Brightlands
Campus Greenport Venlo en de werkzaamheden van intermediaire partijen als lndustriebank
LIOF, etc.
Inmiddels hebben wij stappen gezet in de regio om Crossroads Limburg nog succesvoller te
laten opereren. De focus komt daarbij te liggen op drie cruciale economisch sectoren van
niet alleen Noord Limburg, maar geheel Limburg, te weten Agrofood, Maakindustrie en
Logistiek. Crossroads Limburg is daarbij hét ondernemers gedreven gremium dat
verantwoordelijk is voor een brede economische agenda aangaande deze sectoren, die is
afgestemd op de regiovisie en de investeringsagenda voor Noord Limburg en tevens op
provinciale beleidsdocumenten. Daarnaast kan Crossroads Limburg programma's opstellen
en uitvoeren om deze visie via innovatieve projecten en start ups tot wasdom te brengen.
Het succes van Crossroads Limburg is bepalend voor de innovatie en ontwikkeling van
economie en werkgelegenheid in Noord Limburg en de aangrenzende regio's in zowel
Limburg als andere provincies. Innovatie en ontwikkeling zijn en blijven nodig in de
concurrentieslag met andere regio's en het behoud van een koppositie binnen de drie
sectoren in Europa.

Crossroads Limburg kan en moet een krachtige motor zijn voor de ontwikkeling van de regio,
maar kan dit vanzelfsprekend niet alleen. Samenwerking met de achterban in de vorm van
bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden is strikt noodzakelijk. Daarnaast wordt
nadrukkelijk de verbinding en samenwerking gezocht met de andere Triple Helix organisaties
in Limburg, te weten Keyport en ESZL.
Alleen een daadwerkelijk goed geoliede Triple Helix machine kan zorgdragen voor de
gewenst vernieuwing, waarbij cruciaal is dat alle betrokken partijen leveren, niet alleen in tijd,
menskracht en ideeën maar ook in de vorm van financiële middelen.
Crossroads Limburg is in goed overleg met de overheden in de regio over het uitvoeren van
de economische visie van de regio en het daarbij gebruik maken van middelen uit de
Investeringsagenda. Hiermee worden inhoud en financiering gekoppeld.
Gaarne willen wij ook met het nieuwe provinciaal bestuur zo spoedig mogelijk aan tafel om
te komen tot deze economische agenda voor de regio noord Limburg, de rol van Crossroads
Limburg als ontwikkelaar en uitvoerder van die visie, de op te zetten programma's, de
samenwerking met andere regio's en de samenhang met provinciale aangelegenheden zoals
de campusontwikkeling, het LIOF en de grensoverschrijdende samenwerking. Voor wat
betreft de agenda denken willen wij samen met de provincie komen tot afspraken omtrent
start ups van bedrijven in de agrofood, die bij succes kunnen worden doorontwikkeld binnen
de campus, maar ook aan innovatie en verduurzaming in de logistiek en concrete afspraken
met u over de relatie arbeidsmarkt-maakindustrie.
Op basis van een solide verkenning van deze agenda aangaande de prioritaire thema's en
programma's willen we bij voorkeur met u komen tot een convenant over inhoud,
programma's en middelen. Tevens willen wij samen met u een aantal activiteiten aanjagen,
ten einde te komen tot versterking van de economie in Noord Limburg en een vergroting van
de arbeidsdeelname in Limburg.
Wij verzoeken u hierbij vriendelijk om in uw onderhandelingen over het coalitieakkoord met
voornoemde ontwikkelingen rekening te houden en zo snel als mogelijk na de
totstandkoming van een nieuw college van Gedeputeerde Staten met ons aan tafel te gaan
om te komen tot een convenant zoals hiervoor aangegeven.
Wij zien uw reactie met vertrouwen tegemoet en zien uit naar de eerste ontmoeting met het
nieuwe college van Gedeputeerde Staten.
Hoogachtend,
Stephan Satijn

Crossroads Limburg, voorzitter
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