PROVINCIALE STATENVERKIEZING 2019
Een sterke regionale economie is de basis voor werkgelegenheid en welzijn. Geef ondernemers daarom ruimte.
Provincie Limburg kan daaraan bijdragen door in te zetten op een vitale provincie en de regio te stimuleren.
De Limburgse Werkgevers Vereniging vraagt aandacht voor ondernemersvriendelijk provinciaal beleid op de
volgende gebieden:

Arbeidsmarkt en Onderwijs

Er is grote krapte op de arbeidsmarkt. Het
aantal vacatures was nog nooit zo groot. Door
ontgroening en vergrijzing zal de krapte op de
arbeidsmarkt nog verder toenemen.

1.

Benut het onbenutte potentieel
Het CBS heeft het onbenutte potentieel
voor Limburg becijferd op 94.000 mensen. Dit zijn
mensen met een bijstandsuitkering, ww-uitkering, of
een beperking. Maar ook deeltijdwerkers en nietuitkeringsgerechtigden. Het project “Door Inzicht
aan de Slag” brengt competenties van 7.350 mensen
uit deze groep in kaart met als doel ze naar werk
te begeleiden. Maar hiermee zijn we er niet. Deze
groep behoeft voortdurende aandacht.

2.

Arbeidsmigranten verwelkomen
Nu al werken er 40.000 mensen uit Middenen Oost-Europa in Limburg. Groot aandachtspunt
is de huisvesting van deze arbeidsmigranten.
Kennisdeling bevorderen tussen gemeenten is
van groot belang. Maar ook bewustwording onder
onze eigen inwoners kweken van het belang van
de arbeidsmigranten is belangrijk. Laten we van
Limburg “The most welcoming region” maken. Uit
internationale concurrentie-overwegingen is dit van
groot belang.

3.

Aandacht voor loopbaanontwikkeling
De huidige ontwikkelingen in de
maatschappij gaan steeds sneller. Om te voorkomen
dat huidige werknemers langs de kant komen
te staan, is voortdurende aandacht nodig voor
loopbaanontwikkeling van deze werknemers.

Infrastructuur en Ruimte

De belangrijkste Europese routes lopen via
Limburg. Limburg is de verbindende schakel
tussen het Ruhrgebied en de mainports
Rotterdam, Antwerpen en Amsterdam. De
A2 en de A67 slibben dicht. Een goede
bereikbaarheid van bedrijventerreinen en
regio’s is onontbeerlijk voor de economie.
Denk hierbij ook aan de doorontwikkeling van
vliegveld Maastricht Aachen Airport.

4.

De huidige criteria voor diverse rapporten
zetten Limburg op achterstand (o.a. tellingen
over de grens worden niet meegenomen). Maak een
taskforce om samen met wetenschap/studenten de
validering van de diverse rapporten aan te passen
opdat Limburg recht wordt gedaan.

5.

Opstarten van de lobby met de regio
Eindhoven
Bij verbreding van de A2 verplaatst de file zich
naar de randweg bij Eindhoven. Een goede
samenwerking met de provincie Noord-Brabant is
nodig om te zorgen dat er een all-over oplossing
wordt gevonden voor het fileprobleem op de A2. Er
moet werk worden gemaakt van de smartways opties
voor de A67.

6.

Betere bereikbaarheid bedrijventerreinen
Het is belangrijk dat de bedrijven op de
bedrijventerreinen bereikbaar zijn voor medewerkers
van de daar gevestigde bedrijven. Zeker in het licht
van de steeds krapper wordende arbeidsmarkt
waarbij mensen met een afstand en waarschijnlijk
minder middelen naar werk begeleid worden.
Goede busverbindingen zijn hierbij essentieel. Maar
denk hierbij ook aan slimme oplossingen opdat
maatwerk op individueel niveau mogelijk is.

Samen succesvoller ondernemen

Duurzaamheid

Klimaatverandering als gevolg van een
toename van CO2 is een wereldwijd
probleem. In het Klimaatakkoord is de
afspraak vastgelegd om in 2030 de CO2uitstoot met 50% te verminderen. In 2050
moet de uitstoot van CO2 met minimaal
90% gereduceerd zijn.
Net als de rest van Nederland moet
Limburg een bijdrage leveren aan het
verduurzamen van onze planeet.

7.

Koppel duurzaamheid aan
innovatie en kostenbesparingen
Het bedrijfsleven onderneemt zelf
veel activiteiten die gericht zijn op een
duurzame en circulaire bedrijfsvoering.
Samen met de provincie, gemeenten,
andere overheden en maatschappelijke
partners willen we werken aan de
energietransitie van Limburg. Belangrijke
voorwaarde is dat de plannen aansluiten
op de wensen van de markt en dat
er nieuwe verdienmodellen worden
ontwikkeld.

Kennis en Innovatie

Om als innovatieve provincie nog meer te
betekenen moet de provincie veel aandacht
schenken aan het verbinden van de campussen,
ondernemers en onderwijsinstellingen. Hierbij
valt zeker te denken aan open innovatie en de
daarbij behorende platformen. Door meer op
innovatie te sturen zijn wij als provincie in staat
om studenten aan de provincie te binden. Het
is belangrijk om high potentials te binden en
boeien voor de ontwikkeling van Limburg.

8.

Zet innovatie nog nadrukkelijker op de kaart
door het bedrijfsleven en de campussen
dichter bij elkaar te brengen m.b.t. digitalisering/
artificial intelligence, etc.

9.

Meer aandacht voor innoverende concepten
in de maakindustrie. Robotisering is
belangrijk voor het behoud en de ontwikkeling in de
maakindustrie. Limburg moet en kan hierin voorop
lopen.

10.

Euregio (Aken) als automotive cluster en
verdere samenwerking op het gebied van
technische innovatie met de regio Eindhoven/ High
Tech Campus.

Samen succesvoller ondernemen

