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Jaarverslag 2021

2021,
een
bewogen
jaar

Inhoud

Inleiding

2021 was een bewogen jaar. Corona bepaalde nog steeds ons
dagelijkse leven. Veel Limburgers kregen te maken met de gevolgen
van de pandemie. Ze werden zelf ziek, moesten het overlijden van
een naaste verwerken of voelden de economische gevolgen van de
coronacrisis.
In de zomer werd onze provincie getroffen door het hoogwater.
Mensen moesten huis en haard verlaten en werden geconfronteerd
met een enorme schade aan hun woning of bedrijf. De watersnood
werd niet voor niets door de regering tot een nationale ramp
verklaard.
Ondertussen werd er ook in het Gouvernement aan de Maas
COLOFON

geschiedenis geschreven. Nadat eerder de gedeputeerden Koopmans
en Mackus opstapten, besloten op 9 april ook Theo Bovens, de
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commissaris van de Koning, en de overige leden van Gedeputeerde
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Staten hun functie neer te leggen. Van 19 april tot 2 juli was

Fotografie: ANP, Archief Provincie Limburg, George Deswijzen io

commissaris Johan Remkes noodgedwongen het eenhoofdige

Jos van Tegelen, Jean-Pierre Geusens, Arie Kievit, Stefan Koopmans,

college van GS van onze provincie. Op 2 juli benoemde Provinciale

Aron Nijs, Johannes Timmermans

Staten een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Met de

Fotografie portretten: Johannes Timmermans

benoeming van Emile Roemer op 1 december kreeg Limburg zijn
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derde gouverneur in één jaar.
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Dit jaarverslag van de commissaris van de Koning neemt u aan de
De digitale versie van dit jaarverslag vindt u op

hand van interviews met de drie gouverneurs, feiten en foto’s mee

www.limburg.nl/bestuur/commissaris-koning

door dit in meerdere opzichten bijzondere jaar. Daarbij komen de
provinciale taken, de rijkstaken en de ambtsgebonden nevenfuncties
van de commissaris van de Koning aan bod.
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1 DECEMBER 2021
(Oud-)gouverneurs Johan Remkes,
Emile Roemer en Theo Bovens na
de extra Statenvergadering waarin de
heer Roemer als commissaris van de
Koning in Limburg werd geïnstalleerd.
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Provinciale taken

De Provincie wordt bestuurd door Provinciale
Staten (PS), Gedeputeerde Staten (GS) en de
commissaris van de Koning, die in Limburg ook
gouverneur wordt genoemd. 2021 was een
bijzonder jaar. Er kwam tussentijds een heel
nieuw college van GS en Limburg werd door
drie verschillende gouverneurs bestuurd.
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PROVINCIALE STATEN IN 2021

47
12
15
4
76
174
102
26

Statenleden
politieke partijen vertegenwoordigd
PS-vergaderingen
digitale stemvergaderingen
Statenvoorstellen / 74 werden aangenomen
schriftelijke vragen
ingediende moties / 25 werden aangenomen

Gedeputeerde

Staten

Staten

Provinciale Staten vertegenwoordigen

Het college van Gedeputeerde Staten is

Op 2 juli 2021 benoemde en installeerde

de Limburgers. Zij zijn het algemeen

het dagelijks bestuur van de Provincie

PS een nieuw extraparlementair college

bestuur van onze provincie. Daarom

Limburg. Sinds de verkiezingen van 2019

van GS dat bestaat uit zes leden:

wordt PS ook wel het Limburgs Parlement

heeft Limburg een ‘extraparlementair

Madeleine van Toorenburg, Stephan

genoemd. Statenleden zijn geen

college’ van Gedeputeerde Staten (GS).

Satijn, Geert Gabriëls, Lia Roefs, Maarten

beroeps-volksvertegenwoordigers, zoals

De traditionele bestuursvorm van coalitie

van Gaans-Gijbels en Ad Roest. Johan

de leden van de Tweede Kamer. Leden

en oppositie en een door partijen onder-

Remkes bleef tot de installatie van

van PS doen hun politieke werk meestal

tekend coalitieakkoord is vervangen door

Emile Roemer op 1 december 2021

in combinatie met een baan. Vanuit hun

een collegeprogramma op hoofdlijnen

waarnemend commissaris van de Koning

kaderstellende taak bepalen Provinciale

waarbij in de uitwerking (wisselende)

en voorzitter van het college van GS.

Staten in hoofdlijnen het beleid en

meerderheden gezocht moeten worden

op basis van hun controlerende taak,

in Provinciale Staten.

amendementen / 13 werden aangenomen

PROVINCIALE STATEN

x spraken burgers in tijdens een PS-vergadering

uitvoering van het beleid. Het aantal

Op 26 maart 2021 besloten toenmalig

door PS vastgestelde 31 beleidskaders en

inwoners bepaalt het aantal Statenleden.

gedeputeerden Ger Koopmans en Hubert

27 grote projectvoorstellen. Het betreft

Mackus af te treden naar aanleiding van

onder andere kaders en projecten voor

De gouverneur is de voorzitter van

de gang van zaken rond de directeur

cultuur, monumenten en sport, diverse

Provinciale Staten. Tot 19-04-2021 was

van landschapsbeheerder IKL en de rol

statenvoorstellen voor de energie

Theo Bovens voorzitter van Provinciale

van de Provincie en haar bestuurders

transitie, de verordening geitenhouderij,

Staten. Johan Remkes vervulde deze

daarin. Kort daarna, op 9 april 2021,

het economisch missiegedreven beleid,

functie van 19-04-2021 tot 01-12-2021.

traden tijdens een debat in de vergade-

de referendumverordening, de veilig-

Vanaf 01-12-2021 is de Emile Roemer

ring van PS ook de gedeputeerden Carla

heidsagenda, het mobiliteitsbeleid en

voorzitter van Provinciale Staten.

Brugman, Andy Dritty, Robert Housmans,

infrastructurele projecten en kaders voor

Ruud Burlet en Joost van den Akker en

landbouw en natuur. Vanzelfsprekend zet

Het Presidium is het dagelijks bestuur

toenmalig commissaris van de Koning

het huidige college van GS daarbij haar

van Provinciale Staten. Het bestaat per

Theo Bovens af.

eigen accenten.

31-12-2021 uit 11 fractievoorzitters en

x spraken burgers in tijdens een commissievergadering
ingekomen stukken / 458 van externen
uitnodigingen

1 adviserend lid. Nadat de fractie SVL

Gouverneur Theo Bovens kreeg per 19

zich heeft afgesplitst van Forum voor

april 2021 eervol ontslag. Johan Remkes

Democratie is de fractievoorzitter van

werd toen als waarnemend commissaris

SVL als adviseur tot het Presidium toe

benoemd. Onno Hoes onderzocht op

getreden. De heer Frische is de voorzitter

zijn verzoek als verkenner en later als

van het Presidium. Als voorzitter van

formateur de mogelijkheden voor een

Provinciale Staten treedt de gouverneur

nieuw college van GS. In de tussentijd

in het Presidium op als adviseur. In 2021

was commissaris Remkes het eenhoofdig

vergaderde het Presidium 23 keer.

college van GS van Limburg. De poging
om een nieuw college te vormen
strandde aanvankelijk, maar uiteindelijk

FEITENOVERZICHT

werden geschikte kandidaten voor een
nieuw college gevonden.

Provinciale Staten publiceren jaarlijks een feitenoverzicht met een
terugblik op activiteiten en bijzonderheden. Scan de QR code om
deze te bekijken.
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Het nieuw aangestelde college van GS
heeft zich gecommitteerd aan de eerder

toetsen ze Gedeputeerde Staten op de

BURGERS IN CONTACT MET

4
34
1.115
128

Provinciale
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1 JANUARI 2021
Het college van Gedeputeerde Staten in
Limburg tot 26 maart - 9 april 2021.

2 JULI 2021
Het college van Gedeputeerde Staten in
Limburg met ingang van 2 juli 2021.

1 DECEMBER 2021
Het college van Gedeputeerde Staten
in Limburg met ingang van 1 december
2021.
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“Gouverneur
zijn was geen
baan, het
was een way
of life”
– Theo Bovens
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THEO BOVENS

De agenda voor 2021 was alweer goed gevuld. Niets wees erop dat

ambtstermijn:
1 oktober 2011 – 19 april 2021

gouverneur Theo Bovens op 9 april zijn functie terug zou geven. Toch
gebeurde het. In minder dan 20 minuten nam hij een zwaar besluit dat
het begin werd van een bewogen periode. Voor het provinciebestuur,
voor alle provinciemedewerkers, maar ook voor hem persoonlijk.

“Limburg
maakt
Nederland
écht groter”

“Corona hield ons nog stevig in zijn
greep op 1 januari 2021. Daarom hadden we
een alternatief voor de traditionele nieuw
jaarsreceptie bedacht. Deels in de buiten
lucht en deels in de Feestzaal, op veilige
afstand, maakten we een tv-uitzending die
alle Limburgers live via L1 konden volgen.
Bijna 80 duizend mensen waren er via hun
beeldscherm bij. #LimburgVerlicht was
die maanden en dus ook in die uitzending
het thema en dat was weer verbonden aan
Meedoen in Limburg, een actie die we in
november gestart waren. Ons doel was én
is om iets te betekenen voor de Limburgse
jeugd. Veel jongeren hebben door corona 2
jaar verloren. Samen met het Jeugdcultuur
fonds, het Jeugdsportfonds en Stichting
Leergeld wilden we een lichtpuntje bieden in
een sombere tijd. Januari was ook de maand
waarin we de resultaten van de Brede Econo
misch Sociale Taskforce (BEST) onder leiding
van UM-rector Rianne Letschert bespraken
tijdens een druk bezochte hybride Staten
conferentie. BEST-Limburg adviseerde om in
het herstelbeleid na corona ‘brede welvaart’
als uitgangspunt te nemen. Eén aanbeveling
was om tot de inrichting van een kenniscen
trum Brede Welvaart te komen. Dit kennis
centrum zou jaarlijks een Staat van Limburg
uit kunnen brengen die als basis dient voor
het stellen van brede welvaartsprioriteiten.
Oud-voorzitter van de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid, professor
André Knottnerus, werd trekker van de voor
bereidingsgroep. In september, tijdens mijn
afscheidsymposium ‘Op weg naar een beter
Limburg’ zijn verschillende sprekers hier
uitgebreid op ingegaan. Het is een onderwerp
dat wat mij betreft blijvende aandacht
verdient.” >>
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“Ik kijk met grote
dankbaarheid
terug op het feit
dat ik 10 jaar
gouverneur van
Limburg mocht
zijn.”

Wat gunt u Emile Roemer, uw

Zelf heb ik, denk ik, ook te weinig gebruik

zich met ziel en zaligheid inzetten voor de

opvolger?

gemaakt van de kracht en expertise van mijn

medemens, buiten én binnen het publieke

“Ik gun hem de rust en de tijd om zich

voorgangers. Kremers, Van Voorst tot Voorst,

bestuur. En hopelijk heb ik op een paar

het gouverneurschap eigen te maken. Ik

Frissen, het zijn stuk voor stuk mensen met

terreinen het verschil kunnen maken, een

vond gouverneur zijn geen baan, het was een

een enorme staat van dienst. Roemer noemt

bijdrage kunnen leveren, wat kunnen

way of life. Daar moet je langzaam in kunnen

mij Emeritus gouverneur, dat zou misschien

betekenen, óók voor de gewone Limburgse

groeien. Ik vind het jammer dat er geen

een mooie titel met een knipoog voor een

vrouw of man. Dat wil ik blijven doen in

traditie bestaat waarin je als voormalig

dergelijke rol kunnen zijn.”

welke hoedanigheid dan ook. Limburg is nog

bestuurder je ervaring en expertise kunt
overdragen. Nu merk ik in mijn omgeving

En hoe kijkt u zelf terug op deze

eerder een zekere verlegenheid ten opzichte

bewogen periode?

van oud-bestuurders en ambtenaren.

“Naarmate er meer tijd overheen gaat,

Mensen vinden het moeilijk om je aan te

wordt de beeldvorming genuanceerder en

spreken, ze weten niet hoe ze met de situatie

komt het gevoel voor proportionaliteit terug.

om moeten gaan. Ook institutioneel is

Ik kijk met grote dankbaarheid terug op het

die kramp er, alsof je 2 jaar volledig weg

feit dat ik 10 jaar gouverneur van Limburg

en onzichtbaar moet zijn, terwijl je veel te

mocht zijn. Mocht samenwerken met dui

delen hebt. Maar misschien is dat normaal.

zenden Limburgers in allerlei verbanden, die

4 JANUARI 2021
De nieuwjaarsreceptie van Provincie
Limburg op L1 TV, met als thema
#LimburgVerlicht.
Het was business as usual

zijn van politieke discussie. Als er geen

een teken dat er iets niet klopt. Er zal wel iets

“Ondanks de coronabeperkingen werden

respect is voor de uitvoerende macht, kan

geweest zijn, dat beeld blijft kleven. Ik had het

er burgemeesters herbenoemd en beëdigd.

ik mijn rol als boegbeeld en boven de partijen

groots gevonden als PS de hand in eigen

Het Mooshöfke van Lindenheuvel won

staande voorzitter niet naar mijn standaar

boezem had durven steken. Dat is niet

de Kern met Pit en ik mocht Panos Kouris

den invullen. In die atmosfeer, die onveilige

gebeurd. Individueel wel, en dat waardeer ik

de Marc Cornelissen Brightlands Award

context wil ik niet functioneren. Het

zeer, maar collectief heb ik nog geen excuus

uitreiken. Ik was zoals gewoonlijk bij het

vertrouwen was onvoldoende. Het middel

aan de Limburgse samenleving gehoord.

Grensregio-overleg, deelde ontbijt uit aan de

waar PS naar greep was mijns inziens niet

Limburg is niet gerehabiliteerd. Integriteit

afvalhelden van RD4 in Heerlen, nam deel

passend voor de situatie. Er zijn veel mensen

is een politiek wapen geworden. Grensover

aan de dagelijkse stroom van videoverga

beschadigd; bestuurders én ambtenaren.

schrijdend gedrag en intimidatie ook. Wat dat

deringen zoals die van het Interprovinciaal

Limburg is beschadigd. Onterecht, zoals later

betreft is de politiek volstrekt op drift geraakt.

Overleg (IPO) waar ik voorzitter van was, en

door onderzoek werd bevestigd. We doen

Men praat de media en elkaar na, gooit alles in

ik had veel contact met de burgemeesters en

het in Limburg op het gebied van integriteit

one-liners op sociale media. Er is geen ruimte

de Veiligheidsregio’s over corona. Kortom:

aanwijsbaar beter dan welke andere pro

meer voor reflectie of waarheidsvinding. Dat

een drukke en bijzondere periode, waarin

vincie dan ook. We lopen in ons beleid echt

vind ik een schadelijke ontwikkeling, die echt

ook nog eens carnaval moest worden afge

voorop. In eerste instantie wilde ik blijven

niet alleen des Limburgs is. Onze provincie

schaald. Géén poster, géén Knoevelemint,

tot er een verkenner was benoemd, maar dat

heeft een deuk opgelopen. Persoonlijk hoef

wel nog de huldiging van de LVK-winnaar.

bleek al snel ondoenlijk. Toen Johan Remkes

ik echter niet te klagen. Nog terwijl ik mijn

Min of meer business as usual dus. Ook op

waarnemend gouverneur werd, heb ik alles

ontslagbrief zat te schrijven, werd ik bij wijze

9 april ging ik ’s ochtends gewoon naar het

persoonlijk aan hem overgedragen. Dat vond

van spreken al heilig verklaard. En ik kan

Gouvernement. Toen mijn dag begon was ik

ik belangrijk. Ik wilde voor zoveel mogelijk

terugkijken op 10 mooie jaren. Ik ben trots

nog gouverneur.”

continuïteit zorgen. De breuk was toch al

op wat we bereikt hebben. We hebben een

enorm.”

beweging gestart waarmee we werken aan
een menselijke samenleving, aan een gezond

Dat moet een vervreemdende
ervaring zijn geweest
“Het was een bizarre dag. In 20 minuten

Voelt u zich beschadigd?

én zinvol leven voor elke Limburger. We zijn

“Er zijn veel mensen beschadigd. Burgers,

grensverleggend bezig. Kijk naar de ontwik

nam ik zelf de beslissing om af te treden. Het

ambtenaren, bestuurders en ikzelf ook. Ten

kelingen rond de Einsteintelescoop. Limburg

ambt van gouverneur mag geen onderwerp

onrechte wordt opstappen toch gezien als

maakt Nederland écht groter.”
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niet van mij af.” <<
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Rijkstaken

Toezicht houden op de openbare orde en veiligheid
en het coördineren van rampen zijn taken van de
commissaris van de Koning. Ook ziet de gouverneur toe op de kwaliteit van het beleids- en besluit
vormingsproces in de provincie. Het hoeden van
de bestuurlijke integriteit van de provincie en haar
gemeentes is hier een onderdeel van. Het ordelijke
verloop van de benoeming van burgemeesters
en - waar nodig - de advisering van de betreffende
gemeenteraad over de benoeming is ook een
taak van de gouverneur. Daarnaast stimuleert de
gouverneur het bevorderen van de samenwerking
tussen verschillende instellingen en organisaties
binnen de provincie, en adviseert hij de regering
over beleidzaken waarbij de Provincie betrokken is.
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KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN

Gouverneurs-

Provinciale

penning

Erepenning

In 2021 heeft gouverneur Bovens één

In 2021 werden 2 Provinciale

Mevrouw M.P.H. (Monique) Princen-

gouverneurspenning uitgereikt. Dit

Erepenningen uitgereikt.

Stultiens, voorzitter en bestuurder van

gebeurde op 16 april 2021 met een

Ere-ambassadeur

MKB Limburg, ontving de Provinciale

symbolische uitreiking aan ‘Alle Limburgers’

Gouverneur Remkes reikte op 16

Onderscheiding ‘Ere-ambassadeur’ uit

die geholpen hebben de zorgen tijdens

september 2021 de Provinciale

bijzondere erkentelijkheid voor haar

de coronacrisis 2020-2021 te verlichten.

Erepenning uit aan oud-gouverneur

belangrijke verdiensten voor Limburg

Algemene

Op 18 mei werd daartoe het Gouden

drs. Theo Bovens, wegens bijzondere

en in het bijzonder voor het Limburgse

Gelegenheid

Boek ondertekend door gouverneur

erkentelijkheid voor zijn belangrijke werk

midden- en kleinbedrijf. De onder-

Remkes, oud-gouverneur Bovens en

ten dienste van de provincie Limburg.

scheiding werd uitgereikt door de

Gedecoreerden

Bijzondere

door de beide voorzitters van de twee

Gelegenheid

Limburgse Veiligheidsregio’s.

portefeuillehouder Economische Zaken,
Op 11 oktober 2021 reikte plaatsver-

gedeputeerde Satijn, bij gelegenheid

vangend commissaris van de Koning

van het afscheid van mevrouw Princen-

gedeputeerde Satijn de Provinciale

Stultiens als voorzitter en bestuurder van

Erepenning uit aan prof. dr. M.A. Paul,

MKB Limburg op 18 november 2021.

uit bijzondere erkentelijkheid voor
zijn belangrijke bijdrage aan het wetenschappelijk onderwijs in Limburg. Prof.
dr. Paul kreeg de erepenning bij
gelegenheid van zijn afscheid als
voorzitter van het college van Bestuur
van Universiteit van Maastricht.

KONINKLIJKE EREPENNINGEN

Voetbalvereniging Geusselt Sport (Maastricht)*

Limburger van

Handboogvereniging HBS Wilhelmina Ospel (Nederweert)*
Rumpens Mannenkoor (RMK) 1921 (Brunssum)**

Verdienste

Mannenkoor St. Caecilia Linne (Maasgouw)**
R.K. Meijelse Sport Vereniging (RKMSV) (Peel en Maas)**
Schaakvereniging Maastricht (Maastricht)**
Kynologenclub Limburg (Landgraaf)**

In 2021 werd er geen Provinciale
Onderscheiding ‘Limburger van
Verdienste’ uitgereikt.

Zwemvereniging Vivalo Gennep (Gennep)*

*

Jubilerend in 2020, maar uitgereikt in 2021

** Jubilerend en uitgereikt in 2021
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16 APRIL 2021
De symbolische uitreiking van
de gouverneurspenning aan
‘Alle Limburgers’.

16 SEPTEMBER 2021
Oud-gouverneur Theo Bovens ondertekent
onder toeziend oog van gouverneur Johan
Remkes het Provinciaal Ereboek bij gelegenheid
van de ontvangst van de Provinciale Erepenning.
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Bestuurlijke

Broodje

Het openbaar

integriteit en

Integriteit

bestuur in Limburg

Het thema integriteit was misschien

Broodje Inhoud is het maandelijks interne

De 31 Limburgse gemeenten kunnen

wel hét thema van het jaar 2021 - niet

tv-programma van de Provincie Limburg.

hun bestuurlijke opgaven goed aan.

alleen in Limburg. In onze provincie trad

Tijdens een speciaal Broodje Integriteit

Ondanks de toenemende druk op het

het voltallige college van Gedeputeerde

besteedden de gouverneur en Algemeen

openbaar bestuur in het algemeen en

Staten trad af na vermeende integriteits-

Directeur Guido Derks aandacht aan

de bestuurders in het bijzonder, is er

kwesties. Om de bestuurlijke continuïteit

het belang van het thema. Binnen de

geen reden om te twijfelen aan het

te waarborgen werd Johan Remkes als

Provincie is een vertrouwenspersoon

functioneren van de gemeenten. Toch

waarnemend gouverneur benoemd.

Integriteit actief. We hebben bijzondere

ontkomen we ook in Limburg niet aan de

Onder zijn leiding startte het programma

aandacht voor de preventie en melding

onacceptabele toename van agressie en

Bestuurscultuur en werd er een nieuwe

van ongewenste omgangsvormen en

geweld richting politieke ambtsdragers.

gedragscode voor het college van

psychosociale belasting. Ook is er een

Omkoping, agressie en intimidatie

Gedeputeerde staten vastgesteld. In de

regeling Vermoeden Misstand ingesteld.

horen niet thuis in onze samenleving.

Gedragscode Goed Ambtelijk Vakman-

Naar aanleiding van een integriteits

De gouverneur maakt zich daarom hard

schap zijn verscherpingen opgenomen

melding is er een nieuw feitenonderzoek

voor het beschermen van de democra-

06-04 D.M.M.T. Prevoo, Valkenburg aan de Geul

met als doel de (schijn van) belangen

gestart. Dit wordt in 2022 afgerond. We

tische normen en waarden en vraagt

25-05 mr. R.J.H. Vlecken CBM, Weert

verstrengeling te voorkomen. De nieuwe

kregen in 2021 géén meldingen van het

onverminderd aandacht voor de bestrij-

23-11

collegeleden zijn volgens deze gedrags-

Huis voor de Klokkenluiders

ding van georganiseerde ondermijnende

BURGEMEESTERS

weerbare overheid

code gescreend.

integriteitlimburg.nl

Benoemingen

mr. R. de Boer, Landgraaf

criminaliteit. Hierbij maakt hij gebruik van

Herbenoemingen

de instrumenten en maatregelen die we

30-01 M.J.D. Donders-de Leest, Roermond

samen met onze partners ontwikkelden

01-03 M.A.H. Clermonts-Aretz, Meerssen

vanuit het programma Weerbaar Bestuur.

01-07

mr. J.M. Penn-te Strake, Maastricht

Ook de door het ministerie van Binnen-

87
In 2021 legden 87 nieuwe
medewerkers van Provincie
Limburg de ambtseed af.

landse Zaken en Koninkrijksrelaties

Waarnemingen

In Limburg werken de Provincie, de

ontwikkelde hernieuwde ‘Handreiking

01-03 dr. J.J. Schrijen, Valkenburg aan de Geul

gemeenten en het Waterschap samen op

integriteitstoetsing van kandidaten voor

11-05

het gebied van integriteitsbevordering in

decentrale politieke partijen’ wordt bij

25-05 dr. J.J. Schrijen, Landgraaf

het openbaar bestuur. De gouverneur is

de werving en selectie ingezet om het

29-11

D.W.J. Schneider, Simpelveld

voorzitter van de Limburgse Stuurgroep

integriteitsbewustzijn bij (kandidaat)

22-12

L.A.M. Kompier, Venray

Integriteit. De stuurgroep besteedt veel

politieke ambtsdragers en hun politieke

aandacht aan het ontwikkelen, invoeren

partij te vergroten en de integriteits

Afscheid

en uitvoeren van integriteitsbeleid langs

risico’s in beeld te brengen.

01-03 dr. J.J. Schrijen, Valkenburg aan de Geul

drs. G.J.M. Cox, Eijsden-Margraten

06-04 dr. J.J. Schrijen, Valkenburg aan de Geul (waarnemend)

de lijnen van preventie, morele oordeelsvorming en handhaving. Het gezamenlijk

Provincie Limburg maakt deel uit van het

21-05

ontwikkelde Limburgse integriteitsbeleid

netwerk weerbaar bestuur. We werken

25-05 mr. R.J.H. Vlecken, Landgraaf

wordt aan bestuurlijk Nederland ter

intensief samen met het Regionaal

25-05 C.C. Leppink-Schuitema, Weert

beschikking gesteld op de website

Informatie en Expertisecentrum (RIEC).

23-11

mr. R. de Boer, Simpelveld

www.integriteitlimburg.nl. Op deze

De Provincie levert de ketenregisseur

23-11

dr. J.J. Schrijen, Landgraaf (waarnemend)

website staan ook best practices,

Milieucriminaliteit aan het RIEC. We

kennis en hulpmiddelen om morele

maken een verdiepingsslag met de

oordeelsvorming te stimuleren.

Integrale Ondermijningsbeelden en
zetten in op een geïntensiveerde toepassing van het Bibob-instrumentarium.

28

29

D.A.M. Akkermans, Eijsden-Margraten

De Wet Bibob en

BIJZONDERE JUBILEA / FELICITATIES

Bemiddelingen

ondermijning

60

jaar gehuwd

65

jaar gehuwd

70

jaar gehuwd

1.294
echtparen

282

Om de weerbaarheid van onze eigen

De commissarissen van de Koning

organisatie te vergroten, zetten we

hebben een soort ombudsfunctie voor

onverminderd in op de toepassing van

burgers die een conflict hebben met de

de Wet bevordering integriteitsbeoor-

overheid. Er is geen wettelijke grondslag

delingen door het openbaar bestuur

voor deze ombudsfunctie, het is vooral

(Bibob). Dit instrument geeft ons de

een vorm van mediation, waarbij burgers

mogelijkheid personen of organisaties

een luisterend oor en - waar mogelijk -

aan wie wij bijvoorbeeld subsidies of

handelingsperspectief wordt geboden.

een vergunning verlenen te screenen

Op basis van de Algemene Wet Bestuurs-

op integriteit. Hiermee voorkomen we

recht (AWB) gaat de gouverneur te rade

dat de Provincie onbedoeld - direct of

bij de burgemeester van de betreffende

indirect - criminele activiteiten faciliteert.

gemeente of instantie in het kader van

Het is een uitstekend middel gebleken

hoor en wederhoor.

om ondermijning tegen te gaan.

echtparen

28

echtparen

Het Bibobteam onderzocht in 2021 elf

In 2021 deden twaalf Limburgers een

zaken na meldingen uit onze eigen

beroep op de gouverneur. Het gevoel als

organisatie. In tien gevallen bleek geen

burger niet gehoord te worden, is vaak

gevaar voor misbruik, in vier gevallen is

de onderliggende boodschap. Onder-

advies gevraagd aan het Landelijk Bureau

werpen waren de gevolgen van corona,

Bibob (LBB), onderdeel van het Ministerie

vragen op het gebied van ruimtelijke

van Justitie en Veiligheid. In totaal zijn

ordening, veiligheid of sociale zekerheid

in 2021 acht zaken afgehandeld. De

in verband met vergunningaanvragen en

resterende drie dossiers zijn in 2021 in

verzoeken tot handhaving. Ook bestuur-

behandeling genomen en worden in

lijke onderwerpen, vragen over

2022 afgerond.

democratische processen en hulpvragen van maatschappelijke organisaties
kwamen voorbij.

Onverwijlde bijstand
Een bijzondere soort van bemiddelingsverzoeken zijn de verzoeken om onver-

100
jaar

105
jaar of ouder

Jaarverslag
Integriteit

wijlde bijstand. Hier is wél sprake van een

105

wettelijke taak, die is vastgelegd in artikel

Limburgers

7

81 van de Participatiewet. De bijstand

Elk jaar publiceert de Provincie

bestaat uit een voorschot, in de vorm van

een jaarverslag waarin we de

een renteloze lening. In 2021 zijn diverse

inspanningen en resultaten op

verzoeken hiervoor ontvangen.

het gebied van ambtelijke integriteit, bestuurlijke integriteit en die
van de Commissie Integriteit van

Limburgers

Provinciale Staten bundelen. U
kunt dit jaarverslag lezen op
www.integriteitlimburg.nl.
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“Limburg
heeft me
aangenaam
verrast”
– Johan Remkes
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JOHAN REMKES

Toen voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa

ambtstermijn:
19 april 2021 – 30 november 2021

Ollongren Johan Remkes belde dat hij in Limburg nodig was, aarzelde hij even.
Want de fysieke afstand naar het Gouvernement in Maastricht was groot. En hij
voelde als Groninger ook wat culturele afstand met de zuiderlingen. Toch nam
hij de uitdaging aan. Op 19 april 2021 begon hij als waarnemend gouverneur.

“Ik denk dat
het bewustzijn op het
gebied van
integriteit is
gegroeid”

“Groningers zijn rechtstreeks, hebben
weinig woorden nodig. In Limburg moest ik
vooral in het begin met aandacht luisteren. De
Limburgers spreken zachter dan ik gewend
ben, ik moest wennen aan het accent. En ik
leerde al snel dat je soms ook tussen de regels
door moet luisteren.”

U moest orde op zaken komen stellen
“Orde op zaken stellen, dat was niet mijn
beeld. Ik denk nog steeds dat de situatie niet
in een bestuurscrisis had hoeven eindigen.
Maar het was uitzonderlijk dat zowel het
voltallige college van GS als de commissaris
van de Koning was opgestapt. Dat alle
bevoegdheden tijdelijk naar de waarnemend
commissaris van de Koning gingen, dat ik de
enige bestuurder was, dat is na de oorlog in
geen enkele provincie gebeurd. Ik kende mijn
opdracht en dat was een flinke kluif. Want er
moest niet alleen een nieuwe gouverneur en
een nieuw college komen, de bestuurscultuur
was ook een onderwerp. En er moesten
besluiten worden genomen, zaken worden
gedaan. Denk aan de Maaslijn, dat gaat over
groot geld. Dan kun je er als Provincie niet
‘even niet zijn’. Wat ik persoonlijk lastig
vond, was dat de democratische controle in
die periode beperkt was. We hebben er wel
een mouw aangepast door Statencommissies
in te stellen, maar toch, voor de democratie
was dit niet goed. Als waarnemend commis
saris van de Koning kon ik bovendien niet
worden weggestuurd.” >>
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“Als je in het
openbaar
bestuur werkt,
moet je niet de
populariteitsprijs
willen winnen”

De watersnood viel ook in uw periode

Dat u ook nog tijd maakte voor het

“Een nationale ramp! Een verschrikkelijke

informateurschap in Den Haag werd

gebeurtenis voor een groot aantal Limburgers.
Toch kijk ik met veel genoegen terug op wat

Hoe ziet u de toekomst van Limburg?
“Limburg heeft me aangenaam verrast.

niet door iedereen gewaardeerd

Er is een enorme economische slagkracht.

“Sommige verzoeken kun je niet

Er gebeuren mooie dingen op de Brightlands

we gezamenlijk hebben gepresteerd. Wat

weigeren. Dat was ook niet in het belang

campussen. Chemelot is een sturend

we voor de Limburgers hebben kunnen

van Limburg geweest. En, er was weer een

chemisch cluster. En dan de bijdrage uit

betekenen. Ook toen bleek hoe professioneel

college, de basisregeling voor de waterover

het Groeifonds voor de Einsteintelescope!

de ambtelijke organisatie is. Ik heb veel

last was geregeld en de onderzoeken stonden

Deze dingen gebeuren niet als er geen goede,

samengewerkt met de burgemeesters

op de rit. Dus het kon. Maar achteraf gezien

professionele mensen achter zitten. Ik ben

Penn en Scholten die de Veiligheidsregio’s

was het een balanceer-act die erg veel

ook verrast door de schoonheid van Limburg

voorzitten en later ook met dijkgraaf Van

energie heeft gevraagd.”

en de ondernemende kwaliteiten in de

den Broeck. We hebben in Den Haag voor

samenleving. Hier ligt een enorme potentie.

een goede schadevergoedingsregeling gepleit

Ik hoop dat er met het nieuwe bestuur een

en die is er ook gekomen.”

nieuwe start gemaakt kan worden. Dat er
vooruit gekeken wordt en dat er met succes
en wijsheid bestuurd wordt.” <<

19 APRIL 2021
Oud-gouverneur Theo Bovens ontvangt
Wat trof u aan?

Mannen én vrouwen, mensen met verschil

óók niet bij landelijke organisaties die Lim

gouverneur Johan Remkes bij zijn eerste

“Ik ontmoette een stevige provinciale

werkdag in Limburg.

lende achtergronden én mensen met een

burg als werkgebied hebben. Bij de instelling

organisatie, met goede, professionele

ingang in Den Haag. Het team dat er nu zit,

van het nieuwe college hebben we de leden

medewerkers. Theo Bovens heeft me warm

is met een meerderheid aan stemmen door

daarop in een commissie van drie getoetst,

ontvangen. Hij had zelfs een asbak op het

Provinciale Staten gekozen.”

aandachtspunten zijn aan de Staten

balkon van mijn werkkamer klaargezet. Je

gerapporteerd. Op mijn tweede dag zat de

snapt dat ik daar uitbundig gebruik van heb

De bestuurscultuur was ook

burgemeester van de gemeente Eijsden-

gemaakt. Op mijn bureau lag het boek van

onderdeel van uw opdracht

Margraten bij mij op de bank. Als de

“Naar de bestuurlijke integriteit is in

burgemeester kritischer op zijn neven

de Staatscommissie Parlementair Stelsel
waarvan ik voorzitter was. Heel attent.

opdracht van mij onderzoek gedaan. De

functies was geweest, was dat niet gebeurd.

Verder trof ik een Limburgs Parlement waar

eindresultaten zijn bekend. Er zijn geen regels

Vanuit de Gemeentewet en de Provinciewet

van nog niet alle statenleden ervan waren

overtreden, maar er is natuurlijk meer dan

hebben de burgemeesters en de commissaris

doordrongen dat er zo snel mogelijk een einde

regelgeving. Een houding van ‘Laat het OM

van de Koning een zorgplicht als hoeder

aan de ontstane situatie moest komen.”

maar komen’ is niet de bestuursethiek die je

van de integriteit. Zij mogen géén

wenst. Een zuiver moreel kompas wél.

Zonnekoning-gedrag accepteren. Ik denk

Uiteindelijk moest u zelf op zoek

Integriteit vraagt om scherpte, niet alleen in

dat we inmiddels wel mogen constateren dat

naar nieuwe gedeputeerden

Limburg. En het vraagt om het besef dat dit

het bewustzijn op het gebied van

“Mijn opdracht was om een actieve,

niet 1-2-3 is opgelost. Het is een proces dat

integriteit is gegroeid. Ik ga ervanuit dat er

zonodig regisserende rol te spelen bij de

voortdurend aandacht vraagt. Op mijn eerste

bij de benoeming van de nieuwe wethouders

vorming van een nieuw college. Die rol heb

rit van Groningen naar Maastricht lag er een

en de verdeling van de portefeuilles goed is

ik gepakt omdat Limburg er niet bij gebaat

dik pak papier voor me klaar. Daarin trof ik de

gekeken naar mogelijke belangenverstrenge

was langer zonder bestuur te zitten. Dat was

herziene gedragscode voor de gedeputeerden

ling. Daarbij, bestuurscultuur is één, de

geen onomstreden besluit, maar als je in het

en de gouverneur aan. Tot mijn grote verba

parlementaire cultuur is daar een onderdeel

openbaar bestuur werkt, moet je niet de

zing las ik daarin dat zij in eigen provincie

van. Die vraagt ook aandacht. Het debatteren

populariteitsprijs willen winnen. Het was

nevenfuncties mogen hebben. Dat kán niet. Ik

op basis van feiten, de onderlinge omgangs

mijn insteek om een team te formeren;

heb daar meteen een streep door gehaald.

vormen, maar ook de inrichting van het

mensen die bij elkaar passen en die elkaar
wat betreft hun competenties aanvullen.

Gedeputeerden en gouverneur mogen in
eigen provincie géén nevenfuncties hebben,

spreekrecht zijn zaken die aandacht nodig
hadden én hebben.”
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27 MEI 2021
Burgemeester Antoin Scholten van Venlo,
gouverneur Johan Remkes en kamerheer
van de Koning Jan Schrijen ontvangen
Koning Willem-Alexander en Koningin
Máxima bij hun een streekbezoek aan
Noord-Limburg. Het Koninklijk Paar
bezoekt de gemeenten Venlo, Bergen en
Venray.
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15 JULI 2021
Het Gouvernement aan (of in?) de Maas
gedurende het hoogwater in Limburg.

15 JULI 2021
Honderden Limburgers worden
geëvacueerd vanwege de hoogwater
situatie.
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16 JULI 2021
Drijvende caravans in de Maas
bij Roermond.

15 JULI 2021
Koning Willem-Alexander en Koningin
Máxima bezoeken het getroffen
Valkenburg aan de Geul. Zij worden
begeleid door gouverneur Johan Remkes
en burgemeester Daan Prevoo.
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Stikstof

Vluchtelingen

DEFENSIE, VETERANEN, EREN EN GEDENKEN

De gouverneur neemt deel aan de

Vanaf augustus 2021 realiseerden de

2 februari

Provinciale Regietafel Stikstof. Omdat

gemeentes Beekdaelen, Eijsden-Margraten

Afstemming met de Limburgse Jagers

de stikstofproblematiek niet ophoudt bij

en Sittard-Geleen in totaal 540

de grens, zoekt de gouverneur samen-

opvangplekken voor vluchtelingen.

16 maart

werking met onze buurlanden. In het

De gemeenten Maastricht, Leudal,

Kennismaking met de commandant van de 13e Lichte Brigade

bestuurlijk overleg met Vlaanderen

Echt-Susteren, Heerlen en Beekdaelen

pleitte hij voor een gezamenlijke aanpak,

spannen zich bovendien al langere tijd in

4 mei

bijvoorbeeld door middel van

voor de opvang van vluchtelingen.

Dodenherdenking Koningsplein Maastricht

gezamenlijke pilots in natuurgebieden

de heer Geert Frische namens Provincie Limburg aanwezig

langs de grens. Tijdens de Grensland

In 2021 vroegen veel meer mensen asiel

conferentie gaf de gouverneur groen

in Nederland aan dan in 2020. Dit had

Dodenherdenking Verzetsmonument Valkenburg

licht voor de start van een verkenning op

onder andere te maken met de komst

Burgemeester Prevoo mede namens Provincie Limburg aanwezig

hoe Noordrijn-Westfalen en Limburg in

van vluchtelingen uit Afghanistan en

de grensregio kunnen samenwerken op

het versoepelen van de reisbeperkingen

20 mei

het gebied van stikstof.

in verband met corona. In Nederland

NIM Dialoog in het kader van 75 jaar Verenigde Naties

kenden we al een tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen en aan

30 mei

betaalbare woningen voor statushouders,

Memorial Day

dit probleem werd in 2021 alleen
maar groter. Dit kwam bijvoorbeeld

4 september

omdat er onvoldoende statushouders

Herdenking bij het Nationaal Indië Monument

uitstroomden naar een reguliere woning.

Gedeputeerde Satijn als plaatsvervangend gouverneur aanwezig

De Limburgse Regietafel besloot daarom
in september 2021 de noodklok te luiden

25 september

en ging met verschillende gemeenten in

Limburgse Veteranendag 2021

gesprek over de huisvesting van status-

Gedeputeerde Van Toorenburg als plaatsvervangend gouverneur aanwezig

houders in flexibele woonvormen. Er zijn
in 2021 nog geen locaties ontwikkeld,
wel werden verkenningen daartoe
uitgewerkt.
De Limburgse Regietafel kwam in 2021
zeven keer bij elkaar. Deelnemers waren
de Vereniging Limburgse Gemeenten
(VLG), Provincie Limburg, de arbeids
marktregio’s Venlo, Roermond en
Maastricht, het COA en Divosa.
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BEZOEKEN DOOR EN CONTACT MET

Openbare orde en veiligheid

HET KONINKLIJK HUIS

en crisisbeheersing

Corona

11 mei

Grensoverschrijdende
samenwerking N⁴

Wetenschappelijk onderzoek

Viering muziekonderwijs in Limburg en Noord-Brabant,

Vanuit zijn toezichthoudende rol is de

bezoek van Koningin Máxima aan de ECI Cultuurfabriek in Roermond

gouverneur nauw betrokken bij de

Een crisis blijft vaak niet binnen de lands-

de uitvoering van een wetenschappelijk

corona-overleggen van de beide

grenzen. Bij een grote crisis werken

onderzoek naar het ‘criminele business-

27 mei

Limburgse Veiligheidsregio’s. Het crisis-

Veiligheidsregio’s en buurlanden samen.

model’. Maastricht University en Tilburg

Streekbezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima

team van de gouverneur woonde in 2021

Deze grensoverschrijdende samen-

University onderzoeken gezamenlijk of

aan Noord-Limburg

ruim 100 afstemmingsoverleggen bij en

werking wordt nu verder verdiept met

en hoe criminelen gebruik maken van

bracht hierover verslag uit.

behulp van het N⁴-netwerk. Op 16

de grens(ligging). Voor dit onderzoek

15 juli

september 2021 vond de kick-off van

stelde de gouverneur een subsidie van

Bezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima aan

het Netwerk Nederlandse- en NRW Niet

€ 43.350,00 beschikbaar. Daarnaast

Hoogwater

Eén van de projecten van EMR EYES is

politie gerelateerde crisisbeheersing

kreeg dit onderzoek nog eenzelfde

In juli kreeg Limburg nog een ramp te

plaats. Tijdens deze bijeenkomst is door

bedrag aan EFRO-subsidie.

02 september

verwerken. Als gevolg van de hevige

de verantwoordelijke ministers van

Werkbezoek van Koningin Máxima aan de Gulpener Bierbrouwerij in Gulpen

regenval traden zowel de Maas als

Noordrijn-Westfalen en Nederland een

verschillende beken en riviertjes buiten

intentieverklaring ondertekend om dit

09 september

hun oevers. Inwoners moesten geëvacu-

netwerk te ondersteunen. De gouverneur

Ook werd het Harvard Field Lab expe-

Opening van Open Monumentendag 2021 door Pieter van Vollenhoven

eerd worden en de schade was enorm.

is nauw betrokken bij de verdere

riment gesubsidieerd met € 57.500,00.

in Weert

Het plotseling opkomende hoogwater

ontwikkeling van het netwerk.

Dit Euregionale fieldlab was tussen

Limburg vanwege het noodweer en de overstromingen

2018 en 2021 projectpartner van het

vergde het uiterste van de hulpdiensten

EMR-EYES-project. Arrondissements-

en de bewoners. Gouverneur Remkes
was als rijksorgaan nauw betrokken bij

DIPLOMATIEKE ONTVANGSTEN

Euregionaal Field Lab

Criminaliteitsbestrijding

parket Limburg initieerde het project

de bestrijding van het hoogwater. Hij

Eind 2021 is het interreg-project EMR

dat als doel heeft de samenwerking op

heeft de verantwoordelijke ministers,

EYES afgerond. Dit project werd opgezet

Euregionaal niveau te versterken rond

de Minister-President en de Koning en

op initiatief van de gouverneur van de

het thema ondermijnende criminaliteit.

Koningin begeleid om de ernst van de

Belgische Provincie Luik. Samen met

De overige kosten zijn gefinancierd door

31 augustus

situatie te laten zien. Dit heeft er onder

de Provincie Luik, de Belgische provincie

de gouverneur van Belgisch Limburg en

De ambassadeur van Ierland, de heer D. Kelly

andere in geresulteerd dat het hoogwater

Limburg, Wegweiser Ostbelgien, de

een EFRO-subsidie.

als een nationale ramp is erkend en dat

stad Verviers, het Polizeipräsidium van

02 september

de getroffen bewoners kunnen worden

Aken en het Openbaar Ministerie van

De diplomatiek vertegenwoordiger van Vlaanderen in Nederland,

gecompenseerd. De uitvoering van de

Nederlands Limburg ondersteunde onze

de heer Filip D’havé

schadevergoeding is nog in volle gang.

gouverneur het project. De samenwerking op Euregionaal niveau wat betreft
radicalisering, woninginbraak en drugsverslaving is mede dankzij dit project
verbeterd. Een betere grensoverschrijdende informatie-uitwisseling droeg
hieraan bij.
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30 MEI 2021
Gouverneur Johan Remkes is aanwezig
tijdens Memorial Day op de Amerikaanse
Begraafplaats in Margraten.

30 MEI 2021
Gouverneur Johan Remkes neemt deel
aan de kranslegging tijdens Memorial Day
op de Amerikaanse Begraafplaats in
Margraten.
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Ambtsgebonden
nevenfuncties

De gouverneur heeft een aantal nevenfuncties die
bij zijn ambt horen. In dit jaarverslag belichten we
een aantal nevenfuncties.
• Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg
• Lid van de Vergadering en lid van het Bestuur van
de EGTS Euregio Maas-Rijn, Eupen, (EMR-bestuur)
• Adviserend lid Algemene Ledenvergadering
Euregio Rijn-Maas-Noord
• Lid Raad van Advies Maastricht Working on Europe
• Agenda-lid stuurgroep Regionaal Informatie- en
Expertise Centrum (RIEC)
• Voorzitter Beweging tegen Kindermishandeling
• Voorzitter Limburgse Regietafel Opvang
Vluchtelingen en Integratie
• Voorzitter Universiteitsfonds Limburg (SWOL)
• Voorzitter van het Interprovinciaal overleg (IPO)
(tot 19 april 2021)
• Voorzitter Operationeel Programma
Zuid-Nederland 2014-2020 (OP-Zuid)
• Lid Raad van Advies Institute for Transnational and
Euregional cross border cooperation and Mobility
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PRINS BERNHARD CULTUURFONDS

160
560.000
78
24.768

aanvragen
euro toegekend
verenigingen deden mee aan de collecte
euro opbrengst Mobiele Collecte (voorheen Anjeractie)

Euregionale

Prins Bernhard

samenwerking

Cultuurfonds

Grenslandconferentie

Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg

Cultuur Innovatie Fonds Limburg

Op 30 september vond in Enschede

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg

Speciaal voor Limburgse ZZP’ers

de derde Grenslandconferentie plaats.

is een regionale afdeling van het landelijk

die actief zijn in de creatieve en

Tijdens het hybride evenement deelden

fonds. Het Cultuurfonds zet zich in voor

culturele sector was van 1 maart tot

de deelnemers ervaringen over de

het behoud van cultuur en natuur in de

24 juni 2021 het Cultuur Innovatie

uitdagingen in de grensregio’s door de

provincie Limburg. De gouverneur is voor

Fonds Limburg beschikbaar. Het

coronapandemie. Daarnaast kwamen

zitter van de provinciale afdeling. Vereni-

fonds kreeg 140 aanvragen, 64

ook andere grensoverschrijdende

gingen kunnen jaarlijks voor hun eigen

makers ontvingen een financiële

thema’s aan de orde, zoals onderwijs,

clubkas collecteren namens het Cultuur-

ondersteuning. Het fonds is opgericht

rampenbestrijding, arbeidsmarkt, het

fonds. In 2021 was er voor het tweede jaar

door Cultuur in Bedrijf Limburg,

tegengaan van georganiseerde misdaad

een Mobiele Collecte, waarbij geld via een

Cultuurfonds Limburg en het

en waterbeheer. Onder de titel Voor een

QR-code kon worden gedoneerd.

Elisabeth Strouven Fonds.

van crisis gaven Nederland en Noordrijn-

Inspiratieprijs

Investeringsfonds Limburg Filmt

Westfalen een gemeenschappelijke

Cultuurfonds Limburg organiseerde in

In samenwerking met CineSud en

verklaring uit. In 2021 liet de gouverneur

2021 voor de elfde keer de uitreiking van

Movie Scenes ondersteunde Cultuur-

zich vertegenwoordigen tijdens de

de Inspiratieprijs. Deze prijs wordt uitge-

fonds Limburg met het Investerings-

conferentie.

reikt aan een persoon of organisatie die

fonds Limburg Filmt ook in 2021

zich bijzonder verdienstelijk maakt op

Limburgse filmmakers. 13 korte en 7

Euregionale samenwerking

het gebied van cultuur of natuur. In 2021

lange producties profiteerden van het

Limburg maakt deel uit van drie euregio´s:

wonnen Branko Popovic, Nawie Kuiper,

fonds. 112 filmmakers deden mee aan

de Euregio Rijn-Waal, de Euregio Rijn-

Laurens Hamacher en Jessie Beurskens,

het SkillsLab. Op deze manier stimu-

Maas-Noord en de Euregio Maas-Rijn

de oprichters, inspiratoren en coaches

leert het investeringsfonds de ontwik-

(EMR). Bij de EMR heeft de gouverneur

van FASHIONCLASH, de prijs in de

keling van Limburg als filmregio.

zitting in het bestuur en in de (algemene)

categorie digitale technologie als

vergadering. In 2021 stonden naast de

ambacht binnen kunst en ontwerp.

Europa zonder grenzen, ook in tijden

Cultuurfonds Limburg

toekomstvisie EMR2030 onderwerpen
zoals de euregionale arbeidsmarkt,

Matthias Soiron Fonds

Stichting Pop in Limburg en Cultuur-

grensoverschrijdende samenwerking

Het Matthias Soiron Fonds voor monu-

fonds Limburg investeren met de

op het gebied van politie, justitie en

mentale interieurs is een samenwerking

Makersregeling gezamenlijk in de

natuurbeheer, kennis van de buurtalen

tussen de Provincie Limburg en Cultuur-

carrière van pre- en midcareer

en mobiliteit op de agenda. De meeste

fonds Limburg. Het fonds stimuleert

makers uit Limburg. Er zijn in 2021

vergaderingen waren digitaal. De

concrete projecten die werken aan het

18 aanvragen ingediend, waarvan

gouverneur liet zich in de meeste EMR-

herstel en het voorkomen van achteruit-

een onafhankelijke commissie van

vergaderingen vertegenwoordigen.

gang van waardevolle interieurs. In 2021

muziekindustrieprofessionals er 7

zijn twee projecten ondersteund:

positief beoordeelde. Daarnaast

•

Stichting Stoombierbrouwerij De

kregen 58 evenementen of concerten

In het 3+3-overleg komen de commis-

Keyzer N.A. Bosch in Maastricht:

een bijdrage op basis van de

sarissen van de Koning van Overijssel,

Restauratie geschilderde marmer

Programmeringsregeling kleine podia

Gelderland en Limburg - de drie

imitaties in het trappenhuis van

en festivals. Met de Impulsregeling

provincies die grenzen aan Noordrijn-

Brouwerij Bosch.

Popmuziek Limburg worden

3+3

Westfalen - samen met de Regierungs-

Stichting Het Limburgs Landschap

innovatieve (pop)projecten onder-

präsidentinnen van de aangrenzende drie

•

in Elsloo: Restauratie Wapenkamer

steund die zich richten op educatie

Duitse Regierungsbezirke. Bij het overleg

Kasteel Elsloo.

en talentontwikkeling, euregio-

op 17 september werd de Grensland

nale samenwerking, het verbinden

conferentie voorbereid. De gouverneur

Beusmans-Jeurissen Fonds

van amateurs en professionals en

werd hier vertegenwoordigd.

Vanuit dit fonds worden cultuur- en

kennisdeling tussen organisaties. In

natuurprojecten in de Provincie Limburg,

2021 zijn er 8 aanvragen ingediend,

maar bij voorkeur in Nieuwstad, Born,

waarvan er 7 een bijdrage kregen.

Sittard en omgeving, ondersteund. In
2021 kregen zes projecten steun.
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Stichting Pop in Limburg en
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25 NOVEMBER 2021
In 2021 wonnen Branko Popovic, Nawie
Kuiper, Laurens Hamacher en Jessie
Beurskens, de oprichters, inspiratoren
en coaches van FASHIONCLASH de
Inspiratieprijs van Cultuurfonds Limburg,
in de categorie digitale technologie als
ambacht binnen kunst en ontwerp.
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“Je moet
je steeds
bewust zijn
van wát je
doet en
voor wíe je
het doet”
– Emile Roemer
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EMILE ROEMER

Op de eerste dag van de laatste maand van 2021 werd Emile Roemer als

ambtstermijn:
1 december 2021 – heden

commissaris van de Koning geïnstalleerd tijdens een extra vergadering van
het Limburgs Parlement. Twee weken eerder werd hij al door Koning
Willem-Alexander beëdigd op Paleis Noordeinde in Den Haag. De nieuwe
gouverneur stond al twee maanden te popelen om als ‘Brabander van
dienst’ aan zijn nieuwe taak te beginnen. Trots, omdat hij door de leden
van het Limburgs Parlement unaniem werd gekozen als nieuwe gouverneur
van Limburg.

“Door
contact te
leggen laat
je mensen
merken dat
zij ertoe
doen.”

“Een wespennest? Nee, ik heb geen
moment gedacht dat ik me hier in een
wespennest zou begeven. Vanaf het eerste
moment heb ik me hier welkom gevoeld,
voel ik me als een vis in het water. Ik ken de
Provincie Limburg ook niet als een wespen
nest. Integendeel. Ik ben hier in een fantas
tische, warme én professionele omgeving
geland. Een omgeving die zijn uitdagingen
kent, natuurlijk. Maar ook een omgeving die
wil leren. Die het anders, transparanter wil
doen.”
Mensen die iets willen leren, daar
heeft u ervaring mee
“Dat klopt. Ik ben 18 jaar onderwijzer
geweest. Als schoolmeester werk je aan
veiligheid, aan zelfvertrouwen. Dat is de
basis om te leren. Normen en waarden zijn
onmisbaar voor een fijn leerklimaat in de
klas. En met je kennis en creativiteit breng
je je leerlingen verder, geef je hen kansen,
help je hen hun eigen, unieke talenten te
ontwikkelen. De wens om op deze manier
iets voor anderen te beteken, is een hele
sterke drive. Een motivatie die ik als kind al
had. En ja, ik zie parallellen met mijn huidige
taak als gouverneur.” >>
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“Het raakt mij dat
mensen niet meer
gaan stemmen.
Dat is een
bedreiging voor
de democratie”

Contact is dan een eerste stap?

gaan stemmen. Het is een bedreiging voor

“Vertrouwen komt te voet en gaat te

de democratie, de voedingsbodem voor een

paard. Er is geen kunstje waarmee je een

onverschillige ieder-voor-zich-samenleving.

open bestuurscultuur kunt creëren. Dat is

Wat dat betreft is de Limburgse netwerksa

hard werken. Je moet je steeds bewust zijn

menleving zo slecht nog niet. Voorwaarde is

van wát je doet en voor wíe je het doet.

wel dat we die netwerken op een positieve

Door veel naar buiten te gaan, hoor ik de

manier inzetten, dat we geen mensen uitslui

verhalen waar het in onze samenleving om

ten, en open en transparant zijn. Als open

draait. Door contact te leggen en oprecht

baar bestuur moet je uitnodigen tot kritiek

geïnteresseerd te zijn, door tussen de regels

op basis van vertrouwen. Dan kun je beleid

door te luisteren, laat je mensen merken dat

maken dat in overeenstemming is met je

zij ertoe doen. Het raakt mij dat mensen

hoofd én je hart.” <<

zich afwenden van de politiek en niet meer

1 DECEMBER 2021
Gouverneur Emile Roemer tijdens de
installatievergadering in het Gouvernement
aan de Maas.

Was die drive ook de reden voor uw

afgelopen zomer. Met de gevolgen van

niet aan denken om in een situatie te raken

sollicitatie?

corona. Dat zijn serieuze problemen, waar ik

zoals in Oekraïne. Dáár zie je de gevolgen

“Toen Johan Remkes als waarnemer

me samen met GS sterk voor maak. Er moet

van het gebrek aan vrijheid van menings

werd benoemd, was mijn nieuwsgierigheid

een goede schadeafhandeling komen, we

uiting, van het ontbreken van persvrijheid.

gewekt. Als waarnemend burgemeester in

moeten aan perspectief voor alle Limburgers

Vertrouwen blijft voor mij echter het sleutel

Heerlen, heb ik Limburg ontdekt. Ik heb

werken. Daarom heb ik ook ooit voor de

woord. En dialoog. Mijn visie sluit aan bij die

me in de geschiedenis verdiept, de couleur

politiek gekozen. Ik wil werken aan oplos

van Kim Putters, de directeur van het Sociaal

locale geproefd. En hoewel Limburg voor een

singen voor problemen. En dat wil ik in mijn

en Cultureel Planbureau. Hij pleit voor een

Oost-Brabander vertrouwd voelt, leerde

rol als gouverneur die boven partijen staat

inlevende overheid die niet het beleidsveld,

ik toen de ziel van de Limburgers echt

ook doen. Met de Economische én de Sociale

maar het leven van mensen – en dan vooral

begrijpen. Ik denk dat ik wel mag zeggen dat

Agenda ligt er al een stevige basis, dus wat

de kwaliteit van dat leven - als uitgangspunt

ik de Limburgers snap. En ik toch heb ik als

dat betreft beginnen we niet bij nul.”

neemt. De verharding van het politiek debat,

Brabander ook voldoende afstand. De profiel
schets paste me dus als een jas. Ik ben een

het gebrek aan antwoorden en oplossingen
En de bestuurscrisis?

maakt mensen onzeker en wantrouwend.

“Ik spreek liever van een vertrouwens

Tel daar de invloed van sociale media bij op,

veel zin om me samen met het bestuur en de

crisis. De vertrouwenscrisis heeft iedereen

dan weet je hoe groot de uitdaging is om die

politiek en met hulp van de ambtenaren in te

in dit huis geraakt; bestuurders, politici én

kloof te dichten. Ik denk dat we de burger

zetten voor Limburg.”

ambtenaren. Mensen voelen zich gekwetst.

veel meer bij ons werk moeten betrekken.

verbinder, een bouwer. Ik heb ontzettend

Limburg ligt onder een vergrootglas, terwijl

Dat vraagt om transparantie, om samen in

Wat is er nodig?

wat hier gebeurd is, iets is waar heel bestuur

gesprek gaan, de verantwoording op een

“De provincie heeft een kwetsbare kant.

lijk Nederland mee te maken heeft. De uit

eerlijke en open manier bij de burger terug

Teveel Limburgers hebben te maken met

daging ligt in het herstel van het vertrouwen

leggen. Veel bureaucratie is gestoeld op

armoede, zijn ongezonder en hebben onge

in het openbaar bestuur, in het dichten van

wantrouwen, de Toeslagenaffaire is daar een

lijke kansen. We kampen nog steeds met

de kloof tussen de overheid en de burgers.

pijnlijk voorbeeld van.”

de gevolgen van de watersnoodramp van

Kritisch blijven hoort daar óók bij. Je moet er
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13 DECEMBER 2021
Gouverneur Roemer bezoekt
Verzorgingstehuis Op den Toren in Nuth

14 DECEMBER 2021
Gouverneur Roemer bezoekt het
Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen

28 DECEMBER 2021
Gouverneur Roemer bezoekt ‘Domino
Day’ voor het goede doel in Kasteel
Limbricht.
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“Laten we de
Limburgers
veel meer
bij ons werk
betrekken.”
– Emile Roemer

