provincie limburg
veiligheidsketen echter bij justitie, politie en burgemeesters. In diverse rollen (rijkstaken CdK,
internationalisering, weerbare overheid, 81808-vergunningen) ondersteunen wij deze partners. Dalende
criminaliteitscijfers geven aan dat er ook resultaten worden geboekt, bijvoorbeeld in een groeiende
grensoverschrijdende samenwerking.
We delen echter ook de zorgen van onze partners en leggen ons niet neer bij de relatief slechte positie
van Limburgse gemeenten in sommige misdaadstatistieken. Eigen provinciaal beleid dienaangaande
zonder dat daarvoor een verzoek door partners is geuit mag echter niet leiden tot 'zij-sturing' en meer en
wellicht complexere overlegstructuren. Mijn advies is derhalve om alvorens de beleidsambities te
formuleren eerst onze partners in het veiligheidsdomein te raadplegen. Ik bied daarbij graag mijn steun
aan, mede vanuit mijn taken en verantwoordelijkheden op dit terrein.
Limburg is de meest internationale provincie van Nederland. Vele inwoners beschikken over een
stamboom waar buitenlandse wortels zichtbaar worden. Wereldburgerschap past bij onze ziel. Wellicht
kan in het internationaliseringsbeleid ook aandacht zijn voor de noodzaak dat onze inwoners zich
onderdeel van een internationale wereld blijven voelen. Contacten met burgers uit buurlanden,
talenkennis en gastvrijheid zijn daarbij thema's die toch al in het voorgestelde programma staan vermeld.
In het programma is relatief weinig geschreven over de doelstelling ten aanzien van toerisme en
marketing, terwijl ook aandacht voor het terrein van branding en reputatiemanagement, bijvoorbeeld in
relatie tot acquisitie van evenementen en bedrijvigheid, wellicht een plek zou mogen krijgen. Een
'Eurovisie Songfestival 2020' moet passend zijn in het beeld dat de wereld van Limburg heeft, en kan
tegelijkertijd van invloed zijn op dat beeld. En dat geldt net zo voor een programma als 'Maastricht,
Working on Europe' dat mede invulling geeft aan onze verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het
Europees Erfgoedlabel voor het Verdrag van Maastricht.
Ondanks bovenstaande opmerkingen is mijns inziens sprake van een breed Collegeprogramma met oog
voor continuîteit inzake langer lopende programma's, aanzetten voor nieuw beleid en uitnodigingen aan
de samenleving om mee te doen. Het is aan de Limburgse volksvertegenwoordiging om de uit dit
Collegeprogramma voortkomende besluiten te beoordelen. Ik hoop namens onze partners binnen
Limburg, Nederland en daarbuiten op kwaliteit en interne consistentie, ook als de politieke basis onder de
beslissingen van wisselende samenstelling is. Dat dit collegialiteit binnen het College, maar ook
samenwerkingsbereidheid binnen de Staten veronderstelt, is wellicht vanzelfsprekend. Het veronderstelt
in elk geval respectvolle beraadslagingen.
Ik zie derhalve uit naar een plezierige en constructieve samenwerking met het College van Gedeputeerde
Staten-énin Provinciale Staten vertegenwoordigde politieke stromingen.
�
Met vriendelijke groet,

Gouverneur
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