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Proloog 
 

 

De samenleving verandert voortdurend en daarmee de omgeving van de gemeente Venray en onze 

organisatie. Dit biedt weer nieuwe ontwikkelmogelijkheden. Op veel trends hebben we geen of 

weinig invloed, maar we hebben wel een keuze in hoe we hiermee willen omgaan.  

 

We hebben de trends en ontwikkelingen in deze nota beschreven aan de hand van tal van 

brondocumenten maar vooral met brede inbreng van collega’s, ieder vanuit hun eigen vakgebied. 

Alle afdelingen/teams van de organisatie zijn geconsulteerd. Dit heeft geleid tot kruisbestuiving: 

collega’s kregen inzicht in elkaars vakgebied en de bijbehorende ontwikkelingen en daarmee 

wederzijds begrip en inzicht in elkaars rollen. 

 

Dit stuk betreft een ambtelijke rapportage en is dan ook niet vastgesteld door het college maar 

door het Concern Management Team. Met deze rapportage willen we politiek, bestuur en 

ambtenaren inzicht geven in de voor Venray belangrijkste trends & ontwikkelingen en op die 

manier helpen bij het bepalen van de opgaven voor de gemeente Venray. In opmaat naar de 

gemeenteraadsverkiezingen 2022 biedt de organisatie deze nota aan het college en politieke 

partijen aan die er geheel naar eigen inzicht gebruik van kunnen maken bij het vaststellen van hun 

ambities en speerpunten voor de raadsperiode 2022-2026. 

 

We nemen u graag mee in een aantal trends en ontwikkelingen die volgens onze collega’s van 

invloed zijn op de ambities zoals die staan verwoord in onze toekomstvisie: Venray loopt voorop.  

 

 

 

Jolanda Bosch 

Roel Reijnders 

20 mei 2021 
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Nieuwe verhoudingen 

De relatie met de burger verandert. Hier liggen verschillende ontwikkelingen aan ten grondslag. 

Onze inwoners worden steeds mondiger, zelfstandiger en kritischer naar de overheid en naar 

elkaar. Decentralisaties en financiële verhoudingen met het Rijk zorgen ervoor dat de relatie van 

de gemeente met zijn inwoners intensiever wordt. Verscherpte tegenstellingen en crises zoals de 

huidige corona pandemie vragen om een sterke overheid. Die verandering vraagt ook om 

verandering van ons politiek bestuurlijk bestel. 

 

Bevindingen van de nationale ombudsman 

In een onderzoek van de Nationale Ombudsman naar de relatie tussen burger en overheid wordt 

een aantal interessante bevindingen gedaan: 

 Mensen vinden dat de overheid vooral eerlijk moet zijn, begripvol met burgers moet 

communiceren en handelen met een menselijke maat.  

 Men verwacht en wenst meer digitale dienstverlening (24/7) maar vindt ook dat de fysieke 

dienstverlening (met ruime openingstijden) niet moet verdwijnen.  

 Met name burgers met een lage sociale klasse/opleiding stellen meer prijs op persoonlijk 

contact.  

 Burgers vinden dat de dienstverlening versimpeld moet worden: begrijpelijke taal, simpele 

procedures, het liefst via één loket. 

 De relatie met de overheid krijgt van de burgers een kleine voldoende. Mensen met een hogere 

sociale klasse schatten hun relatie met de overheid iets beter in. 

 

Een veranderende samenleving 

De burger wordt steeds mondiger. In de eerste plaats doordat hij/zij beter is geïnformeerd maar 

ook omdat hij/zij de regie steeds vaker in eigen hand wil nemen. Informatie is dankzij internet veel 

breder en sneller beschikbaar. Mensen organiseren zich via social media gemakkelijk in groepen 

rondom thema’s en issues die spelen in de samenleving en weten zo zaken vlot voor elkaar te 

boksen. Soms met elkaar, soms met hulp of ondersteuning van de overheid. 

 

De overheid doet ook steeds meer een beroep op de eigen verantwoordelijkheid en de kracht van 

de burger. Dat is deels misschien budget gedreven maar heeft wel degelijk ook te maken met de 

overtuiging dat burgers zelf weten wat goed voor hen of hun omgeving is en dit soms ook beter 

zelf kunnen en willen realiseren. Burgerinitiatieven worden beloond/ondersteund maar niet 

overgenomen en ook als individuele burgers een hulpvraag hebben, wordt steeds meer gekeken 

naar wat men zelf kan.  

 

We trekken meer samen op in maatschappelijke opgaven en geven ruimte om initiatieven zelf te 

ontplooien en te realiseren.   

 

Het individuele - en groepsbelang versus het algemeen belang 

We herkennen echter ook een spanningsveld tussen de netwerksamenleving, die zich organiseert 

rondom issues en belangen enerzijds en het algemeen belang anderzijds. De overheid (de 

gemeente) is er voor iedereen. Belangengroepen organiseren zich snel en zijn ook even snel weer 

verdwenen. Zij kunnen op, door en via social media in korte tijd veel publiciteit en druk genereren 

voor hun ideeën en plannen. Die hoeven helemaal niet in de weg te staan van andere in de 

gemeenschap levende belangen, maar dat kan soms wel het geval zijn. De overheid zal altijd een 
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afweging moeten maken ten opzichte van het algemeen belang, zich af moeten vragen of een 

minderheid de meerderheid niet overstemt, en wat het belang is ten opzichte van andere issues. 

Heeft iets wel prioriteit?  

We zoeken als overheid een plek in deze steeds wisselende netwerken en proberen verbindingen te 

leggen tussen de verschillende belangengroepen. We spelen erop in door bijvoorbeeld met 

contactpersonen en wijkteams dichter bij onze inwoners te gaan staan, en op grote maar ook 

kleine vraagstukken de dialoog met de samenleving aan te gaan.  

 

Informatiebubbels 

Wat het maken van verbindingen noodzakelijker én lastiger maakt voor de overheid is het ontstaan 

van informatiebubbels. Mensen weten elkaar via social media makkelijk te vinden. De algoritmen 

waar social media gebruik van maken versterken dit. Ze zorgen er voor dat men vooral informatie 

en nieuws afgestemd op eerder surfgedrag ontvangt. Likes linken je naar berichten en pagina’s van 

gelijkgestemden: ‘mensen die dit leuk vonden keken ook naar…’ Zo ontstaan informatiebubbels 

waarin weinig ruimte is voor een kritische toets op het waarheidsgehalte van het nieuws. Het 

‘andere geluid’, te horen in andere bubbels of mainstream media, wordt gemakkelijk weggewuifd 

als onwaar of fake nieuws. Daarbij komt dat als er inderdaad sprake is van fakenieuws, dit vrijwel 

niet te corrigeren is, laat staan uit de digitale wereld te helpen is. Het blijft rondgaan. Zo ontstaan 

groepen met ieder hun eigen waarheid, die soms lijnrecht tegenover elkaar staan.  

 

Een sterke overheid 

Tegenover de wens van de burger om de regie in eigen hand te hebben en een groter beroep van 

de overheid op de kracht en eigen verantwoordelijkheid van de burger staat de roep om een sterke 

overheid. Waar belangen conflicteren, wordt de roep om toezicht en gezaghebbende handhaving of 

de roep om een verbindende rol van de overheid groter. En bij crises zoals de huidige pandemie 

wordt gevraagd om een sterke en krachtdadige overheid. Een overheid die daarbij moet omgaan 

met krachtige tegengeluiden, misinformatie, fakenieuws en burgers die mede daardoor de overheid 

en zijn beleid niet (zondermeer) vertrouwen. In dat spanningsveld lijkt het ook wel steeds 

moelijker om het als bestuurder, politicus of ambtenaar goed te doen. 

 

Decentralisaties en financiële verhoudingen 

Rijkstaken zijn in het recente verleden gedecentraliseerd vanuit de gedachte dat de gemeente als 

eerste overheid direct contact met de burger heeft en daarom het beste weet wat nodig is. Het 

heeft de relatie van de gemeente met zijn inwoners intensiever gemaakt.  

 

Deze decentralisaties zijn vaak gepaard gegaan met een korting op de begroting wat onze 

financiële huishouding behoorlijk onder druk heeft gezet. Dat is nu goed zichtbaar in het sociaal 

domein. Inmiddels lijkt het erop dat het Rijk begrepen heeft dat dat niet kan. We worden meer 

betrokken als gelijkwaardige gesprekspartners bij ophanden zijnde en toekomstige 

decentralisaties. 

 

Daarnaast is op rijksniveau sprake van een herverdeling van financiën. Dat heeft gevolgen voor het 

gemeentefonds. Vermindering van de ontvangsten uit het gemeentefonds, samen met aan 

decentralisaties gekoppelde bezuinigingen, leiden er mogelijk toe dat de gemeente het eigen 

belastinggebied moet vergroten: meer belasting maar wellicht ook uitbreiding van het 
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instrumentarium. Hierdoor krijgt de gemeente financieel en fiscaal een directere relatie met de 

burger en kunnen er tussen gemeenten makkelijker en meer fiscale verschillen ontstaan.  

De gemeente zal ook belastingen koppelen aan participatie, denk bijvoorbeeld aan het instellen van 

investeringszones op bedrijventerreinen waarmee de daar gevestigde bedrijven gezamenlijke 

voorzieningen kunnen treffen. 

 

Juridisering 

De steeds mondiger burger met een steeds intensievere relatie met de gemeente wordt ook in 

juridische zin gestimuleerd voor zijn belang op te komen. No cure no pay bureaus spelen hier op 

sommige gebieden, zoals bijvoorbeeld de WOZ-beschikkingen, op in. 

 

Bestuurlijke vernieuwing 

Het is al lang niet meer zo dat het raadslidmaatschap of wethouderschap enkel is weggelegd voor 

de notabelen van het dorp. In dat opzicht is het vak van politicus/bestuurder gedemocratiseerd. 

Het één heeft niet met het ander te maken maar we zien de laatste decennia dat het imago van de 

politiek slechter is geworden. Zowel landelijk als lokaal. Affaires als rondom de Toeslagenwet, het 

lek tijdens het informatieproces na de 2e kamer verkiezingen en de IKL affaire in Limburg helpen 

daarbij niet bepaald. We zien dat het vertrouwen van burgers in politiek en bestuur afneemt. De 

onvrede van burgers die zich niet gehoord voelen leidt tot het ontstaan van nieuwe politieke 

partijen, mensen die ‘proteststemmen’ uitbrengen of helemaal niet meer stemmen. De opkomst bij 

gemeenteraadsverkiezingen is tegenwoordig rond de 50%. 

 

Het is een uitdaging voor de overheid, politiek, bestuur en ambtenaren om het vertrouwen terug te 

winnen, juist in een tijd dat grote transities, zoals op het gebied van milieu en klimaat en de 

landbouw, noodzakelijk zijn. De overheid moet op zoek naar nieuwe wegen om de verbinding met 

en tussen burgers te versterken. Inspraak, interactieve avonden, co-creatie, zelfsturing zijn daarbij 

goede instrumenten maar het is niet voldoende. 
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Ambitie 1 

In het Venray van 2030 zijn inwoners, hun netwerken, culturen en voorzieningen met elkaar 
verbonden. Zodat iedereen kan meedoen en er in Venray altijd wat te beleven valt. 
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Toenemende diversificatie van de samenleving langs verschillende dimensies 

 

Nationaliteit 

Er komen steeds meer Venraynaren bij met een niet-Nederlandse afkomst. In 2020 had 20,8%  

van de Venrayse bevolking een niet-Nederlandse achtergrond (één op de 5). Ook het aantal 

oorspronkelijke nationaliteiten neemt toe. Het grootste deel van de (arbeids)migranten in Venray 

heeft een Westerse achtergrond. Van de mensen met een niet-westerse achtergrond worden de 

grootste groepen gevormd door Turken en Marokkanen die hier vanaf de jaren 70 van de vorige 

eeuw zijn komen werken en zich uiteindelijk definitief gevestigd hebben. Tegenwoordig zijn het 

vooral mensen uit Oost-Europa zoals Polen, Hongaren en Roemenen die hier komen om te werken. 

Verder is Venray een nieuw thuis voor vluchtelingen. Dit alles maakt dat Venray tegenwoordig een 

diverse samenleving is.  

 

Autochtoon of migratie 

Bron: CBS | 2020 

 

 

 

 

  

79,2%

11,5%

9,3%

Verdeling van de bevolking in de gemeente Venray

Autochtoon

Westers

Niet-westers
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Migratie achtergrond 

 

 

De Barbapapa samenleving 

Diversificatie manifesteert zich ook in de eerder beschreven steeds wisselende en verschillende 

belangengroepen. De samenleving organiseert zich gemakkelijk en snel rondom specifieke issues 

die ook even snel weer opgeheven kunnen worden. De burger maakt niet meer deel uit van één 

homogene groep maar wisselt steeds van groep al naar gelang zijn belang of interesse. Daarmee 

wisselt de samenleving als een soort Barbapapa steeds van gedaante waar de overheid zich steeds 

opnieuw toe zal moeten verhouden. De verzuilde samenleving waarin je ofwel lid was van de 

katholieke, ofwel de protestants-christelijke ofwel de algemene zuil bestaat al lang niet meer.   

 

Polarisatie en achterblijvers  

Diversificatie zien we tenslotte ook terug in een toenemende polarisatie en kansenongelijkheid. 

Groepen komen steeds meer tegenover elkaar te staan en verschillen worden uitvergroot. 

De kloof tussen arm en rijk wordt groter. Er zijn achterblijvers die vanwege taalachterstand en of 

culturele achtergrond, maar ook als gevolg van leeftijdsverschillen of fysieke dan wel geestelijke 

/mentale beperkingen de snel veranderende samenleving en toenemende digitalisering niet bij 

kunnen benen. Armoede is niet meer alleen een gebrek aan geld/inkomen, maar heeft 

tegenwoordig ook te maken met een gebrek aan (toegang tot) informatie. Niet iedereen kan 

meekomen in de snel veranderende digitale wereld. Het is onze taak om er voor te zorgen dat 

iedereen mee kan doen in onze samenleving. 

 

Zoals eerder gezegd, het wordt een uitdaging om tussen deze wisselende netwerken die zich 

kunnen vormen langs verschillende dimensies (oorspronkelijke nationaliteit, sociale achtergrond, 

leeftijd, fysieke/geestelijke beperkingen, specifieke issues of belangen) de verbindingen te leggen. 

55,1%

7,7%
2,4%

3,3%

12,3%

19,2%

Bevolking van Venray met een migratie achtergrond

Westers Marokko Antillen Suriname Turkije Overig
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Overheidscommunicatie: iedereen bereiken!  

Met zoveel verschillende culturele achtergronden en moedertalen wordt het voor de overheid 

moeilijker om mensen te bereiken. Mensen hebben problemen om een weg te vinden in de 

complexe wet- en regelgeving en hebben moeite met de ambtelijk juridische taal die veelal met 

onze dienstverlening gemoeid gaat. Dat geldt overigens zeker niet alleen voor mensen met een 

andere moedertaal dan het Nederlands. In het algemeen merken we dat we in juridische 

procedures ook aangesproken worden op onze inspanningen om zaken voor onze burgers 

begrijpelijk te maken. 

 

Het is tevens de vraag of ons aanbod aan voorzieningen niet alleen qua taal, maar ook qua cultuur 

voldoende aansluit op verschillende doelgroepen. Venraynaren met een niet-Nederlandse 

achtergrond kennen soms een cultuur van zorgen voor elkaar (binnen de familie of binnen de 

gemeenschap). Men doet minder snel een beroep op de overheid en lost problemen in eigen kring 

op. Ook kan het zijn dat diensten die naar Nederlandse maatstaven heel normaal zijn, als 

(negatief) stigmatiserend worden ervaren. 

 

Ten aanzien van onze dienstverlening zien we een spanningsveld tussen politiek en uitvoering. De 

politiek vraagt om strenger optreden en strikter hanteren van de regels. Dat leidt soms tot heel 

rigide interpretaties met zeer negatieve gevolgen in de uitvoeringspraktijk waar we door de politiek 

ook weer op worden aangesproken (toeslagenaffaire). In dat opzicht lijkt het soms alsof we met 

een containerschip door het Suezkanaal varen.  

 

Cultuur 

Tegen de achtergrond van de toenemende diversificatie kunnen we de vraag stellen: Wie is ‘de 

Venraynaar’, wat is Venray? Cultuur is het bindmiddel van onze samenleving, het bepaalt wie we 

zijn. Het is deels zichtbaar en tastbaar bijvoorbeeld in onze stedenbouwkundige structuur (o.a. 

architectuur en opzet van wijken en dorpen), hoe we onze openbare ruimte inrichten en 

onderhouden, in alle kunstuitingen, sport en vrijetijdsbesteding etc. Maar het is in belangrijke mate 

ook ongrijpbaar en moeilijk te definiëren. Het is de optelsom van het ‘DNA’ van alle mensen die 

hier al generaties lang wonen en iedereen die zich nu of in het verleden hier gevestigd heeft. 

Deelnemen aan de samenleving is bijdragen aan de Venrayse cultuur en identiteit. Samen 

deelnemen aan sociale, maatschappelijk en culturele activiteiten, draagt bij aan een versterking 

van de Venrayse cultuur.  

De culturele sector in Venray verkeert als gevolg van de coronacrisis en de in de jaren hiervoor al 

ingezette budgetverlagingen in zwaar weer. De sector zal nieuwe wegen moeten vinden om haar 

rol in het Venrayse culturele veld te blijven vervullen en te versterken. 
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Ambitie 2 

In 2030 woon je in Venray groen en sociaal. Alle inwoners beschikken in elke levensfase over 
een passende woonvorm die bijdraagt aan een sociaal krachtige naaste omgeving. 

 

 

Cijfers Venray 

 Woningvoorraad: 19.137 (2020) 

 Venray: 63,9% koopwoningen, 26,4% corporatiehuur, 9,2% overige huurwoningen (2021)  

Landelijk: 57,2% koopwoningen, 29,3% corporatiehuur, 13,9% overige huurwoningen (2021)  

 32% van de inwoners doet vrijwilligerswerk (2016). Met name volwassenen tussen 35 en 54 

jaar zijn actief als vrijwilliger en hoger opgeleide volwassenen doen relatief vaker 

vrijwilligerswerk dan lager opgeleide volwassenen.  

 Venray scoort een 7 op sociale cohesie. Dit is de mate waarin mensen in hun gedrag en 

beleving uitdrukking geven aan hun betrokkenheid bij maatschappelijke verbanden in hun 

persoonlijke leven, als burger in de maatschappij en als lid van de samenleving. Het 

gemiddelde in Nederland is een 6. 

 14,7% van de inwoners verleent mantelzorg. 9,7% ontvangt mantelzorg. (2016) 

 In 2015 waren er gemiddeld 15 potentiële mantelzorgers (50-74 jarigen) per 85-plusser, in 

2040 is de verwachting dat dat er nog maar gemiddeld 6 zijn. 

 

Woonbehoefte 

De bevolkingsprognose en dan met name de huishoudensontwikkeling bepalen de woonbehoefte.  

Hoeveel woningen zijn er nodig om alle huishoudens te huisvesten? Ook geeft de ontwikkeling van 

de bevolking (naar leeftijd en samenstelling) aanwijzingen hoe de kwalitatieve behoefte eruit gaat 

zien. De prognose is dat het aantal huishoudens in Venray tot rond 2038 nog zal stijgen en daarna 

weer dalen. De gemiddelde transactieprijs van een woning in 2019 was € 258.171,- (Limburg 

€ 243.528,-). 

De prijs van huizen stijgt landelijk met bijna 10%. In Limburg ligt dat iets lager, maar nog steeds 

op 8,9% en in Venray op 8,1%. Stijgende huizenprijzen in Nijmegen en Eindhoven kunnen een 

overloopeffect hebben.  
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Ouderen 

De groep ouderen in Noord-Limburg neemt vanaf 2020 tot en met 2050 toe met ruim 36% (in 

aantallen een groei van ruim 15.500 huishoudens). Er is sprake van een dubbele vergrijzing: de 

groep ouderen vormt een relatief groter aandeel in de regio én de gemiddelde levensverwachting 

neemt sterk toe. Tot 2050 neemt het aantal huishoudens in de leeftijdsklasse 20 tot 65 jaar met 

zo’n 15% af (oftewel een afname van bijna 12.500 huishoudens). Relatief stijgt het aantal 

eenpersoonshuishoudens en 65+-huishoudens. Er wordt een sterkere behoefte aan 

nultredenwoningen verwacht.  
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10,9%
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25,9%
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In het algemeen zien we dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Onder meer dankzij een 

betere gezondheid tot op hogere leeftijd, digitale hulpmiddelen en thuiszorg. Keerzijde is dat dit de 

doorstroming op de woningmarkt belemmert. Ouderen die wel willen verhuizen, kunnen niet altijd 

een woning vinden die bij hun levensfase past. Er komt steeds meer behoefte aan andersoortig 

wonen. Er ontstaan plannen voor nieuwe particuliere woningbouwinitiatieven of transformatie van 

bestaande panden in nieuwe (generatie overstijgende) samenlevingsvormen. De vraag naar tiny 

houses neemt toe.  

 

Diversiteit doelgroepen 

Door extramuralisering van de zorg komen er meer kwetsbare inwoners (onder meer GGZ, 

beperking) op de woningmarkt; vaak op zoek naar een goedkope sociale huurwoning waardoor dit 

segment minder ruimte biedt voor starters. Ook heeft dit invloed op de leefbaarheid in de buurt: de 

sociale problematiek stijgt. Dit kan het ontstaan van eenzijdige wijken met verminderde sociale 

samenhang versterken.  

Er is ook een groep die zich vanwege lange wachtlijsten uit voorzorg inschrijft zonder direct actief 

op zoek te gaan.  

 

 Gemiddelde inschrijvingsduur voor 
een sociale huurwoning vanaf 
moment van inschrijving tot 

vinden van een huis. 

Gemiddelde inschrijvingsduur van 
de actieve zoeker. 

Venray 6 jaar en 7 maanden 2 jaar en 7 maanden 

Horst aan de Maas 5 jaar en 11 maanden 2 jaar en 11 maanden 

Venlo 3 jaar en 5 maanden 2 jaar en 2 maanden 

Utrechtse Heuvelrug  
(-50.000 inwoners) 

9 jaar en 7 maanden 5 jaar en 6 maanden 

 

Daarnaast bevindt zich een groeiend aantal internationale medewerkers op de woningmarkt. Soms 

voor tijdelijke huisvesting maar ook steeds vaker permanent, in zowel de huur- als koopsector.  

Een andere trend is het leegkomende vastgoed. Dit zien we in Venray in de agrarische sector, maar 

ook in het (winkel)centrum. Het leegstaande vastgoed kan herbestemd worden voor wonen, 

eventueel voor specifieke behoeften. 
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Duurzaamheid 

Het klimaatakkoord brengt een flinke opgave voor de woningvoorraad met zich mee. Zo heeft elke 

gemeente de opdracht een Transitievisie Warmte vast te stellen en op wijkniveau te kijken welke 

warmtevoorziening het meest geschikt is. Ook de klimaatverandering (meer hitte, veel neerslag in 

een kort tijdsbestek) heeft invloed op de inrichting van een wijk, met name bij inbreidingslocaties. 

Gedacht kan worden aan meer ruimte voor groen en water.  

In Venray wordt een relatief klein deel van de ruimte gebruikt voor bebouwing. Het grootste deel is 

agrarisch terrein. Er is sprake van concurrerende ruimteclaims in het landelijk gebied: 

verduurzaming van de landbouw, meer aandacht voor biodiversiteit en natuurherstel. De impact 

van intensieve veehouderij op het welzijn en welbevinden van bewoners staat vaker op de agenda.  

 

Etil woningvoorraad | 2019 
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Ambitie 3 

In 2030 zorgt ondernemerschap met aandacht voor mens, dier en milieu voor nieuwe 
economische kansen. Agro, zorg, maakindustrie en logistiek innoveren en genereren banen voor 

toekomstige generaties. 
 

 

Arbeidsmarkt en ondernemen 

In Noord-Limburg is de werkgelegenheid tussen 2012 en 2019 (dus voor de coronacrisis) 

afgenomen met 2390 banen. Die afname heeft vooral plaatsgehad in de maakindustrie, landbouw 

en de collectieve dienstverlening. Noord-Limburg heeft een relatief hoog arbeidspercentage: 68,7% 

(het percentage van de beroepsbevolking dat een betaalde baan heeft). Als gevolg van de 

coronacrisis zal de economie in Noord Limburg extra hard getroffen worden ten opzichte van de 

rest van Nederland. In een analyse van de Rabobank wordt de verklaring hiervoor gezocht in het 

feit dat handel en industrie in Noord Limburg een groter aandeel in de economie hebben dan in de 

rest van Nederland. De verwachte krimp in deze sectoren is respectievelijk 7% en 10%. Dit naast 

een (landelijk) verwachte krimp van de horeca van 41%. 

We zien in Noord-Limburg tevens dat de productiviteit en het aandeel in het Bruto Regionaal 

Product van zowel de maakindustrie als de landbouw is toegenomen maar wel gekoppeld aan een 

lager arbeidsvolume. Met andere woorden, met minder mensen een hogere productie en groter 

aandeel in het BNP. 

De rol van arbeidsmigranten zal belangrijker worden omdat de beroepsbevolking in Noord-Limburg 

de komende decennia verder afneemt, waarbij in 2040 de beroepsbevolking kleiner is dan de niet-

beroepsbevolking als gevolg van de dubbele vergrijzing. 

 

Omgaan met klimaatverandering 

Het klimaat verandert snel en merkbaar. Wetenschappers waarschuwen er al lang voor en 

voorspellen na de coronacrisis een klimaatcrisis als we op de huidige wijze doorgaan. 

Om de gevolgen van de klimaatverandering te kunnen opvangen worden er twee sporen 

bewandeld. We zetten in op het afremmen van de klimaatverandering (klimaatmitigatie) door het 

gebruik van fossiele energiebronnen in te ruilen voor schone energiebronnen (energietransitie). 

Hierdoor stoten we minder koolstofdioxide (CO2), een belangrijk broeikasgas, uit in de atmosfeer.  

Daarnaast kunnen we ons ook weerbaarder maken tegen de gevolgen van de opwarming van de 

aarde, zoals het extremere weer (klimaatadaptatie). 

 

Energietransitie 

De trend naar steeds meer lokale duurzame opwekking van energie zet zich door. Hiermee komt de 

energieopwekking (fysiek) steeds dichterbij het verbruik te liggen, wat efficiënt is voor het 

elektriciteitsnet. Naast zonne- en windenergie komen er steeds meer nieuwe technologieën bij en 

gaan we ook energie opslaan en efficiënter gebruiken.  

Grootschalige opwekking van duurzame energie is ook zichtbaar in ons landschap. Het is onderdeel 

van de hele transitie van het landelijk gebied waarbij een goede samenhang moet ontstaan tussen 

alle functies die daarin hun plek hebben. Zoals door verbeteringen in het landschap, meervoudig 

ruimtegebruik en opbrengsten voor de maatschappij. Er zijn steeds meer initiatieven die het belang 

zien van dit meervoudige ruimtegebruik. 

Het nieuwe van energietransitie is er van af, het wordt steeds normaler. De aanpak die werkt 

wordt steeds duidelijker, producten worden betaalbaarder en daarmee komt er meer verplichtende 



17 
 

regelgeving en is minder stimuleringssubsidie nodig. Dit zie je terug in het aantal elektrische 

auto’s, zonnepanelen, thuisaccu’s, slimme aansturingssystemen, energiezuinige apparaten. 

 

Klimaatadaptatie 

Als gevolg van de veranderingen in ons klimaat hebben we meer te maken met overstromingen, 

hevige neerslag, maar ook met hitte en lange perioden van droogte. We zijn ons steeds meer 

bewust van de kwetsbaarheid van het natuurlijke systeem, afname van biodiversiteit, en 

veranderingen van waterstanden in bodem, rivieren en beken. We zullen ons gedrag en leefwijze 

aan moeten passen om de hinder als gevolg van klimaatverandering te verminderen en waar 

mogelijk te voorkomen. Om dit te bereiken zullen we ons veel meer moeten aanpassen aan de 

natuurlijke systemen, in plaats van andersom. Voor onszelf en toekomstige generaties. De trend 

dat steeds meer mensen een gezonde levensstijl nastreven schurkt hier dicht tegenaan. We 

merken dat het loont om onze ruimte niet alleen op een economische manier in te richten, maar 

juist ook op een groene en daarmee gezondere manier. 

 

Duurzaamheid, circulariteit   

We leven op het moment in een overwegend lineaire economie. Dat betekent dat we grondstoffen 

gebruiken, vermaken tot een product en uiteindelijk afstoten (storten en verbranden) als het 

product geen doel meer heeft en afval is geworden. Hierdoor verliezen we veel van onze kostbare 

grondstoffen en richten tevens milieuschade aan. Ook groeit de wereldbevolking ieder jaar en 

daarmee de vraag naar grondstoffen. Deze ontwikkeling en de eindigheid van grondstoffen, zorgt 

voor schaarste en uiteindelijk zelfs het opraken van grondstoffen. Om welvaart en welzijn ook in de 

toekomst te waarborgen, zien we steeds meer ontwikkelingen naar een circulaire economie. 

Dit betekent dat we het systeem zo veranderen dat zoveel mogelijk spullen en grondstoffen 

kunnen worden hergebruikt. Grondstoffen en productiemiddelen zijn schaars. Circulaire economie 

houdt in dat we:  
 het gebruik van grondstoffen verminderen  

 meer gaan hergebruiken en delen  

 gaan repareren en recyclen  
 

Ondernemers, organisaties, overheid en consumenten werken 

samen om deze ‘cirkel’ rond te maken. De circulaire economie 

is dus een duurzame economie, waarin we producten slim 

ontwerpen, hergebruiken, repareren en vervolgens recyclen, 

zodat de grondstoffen waarvan het product ooit gemaakt is 

opnieuw beschikbaar zijn (zie afbeelding). 

 

Er ontstaat een beweging richting minimalisme en ‘ontspullen’ 

en daarmee een trend van producten naar diensten, zoals het 

‘as a service’ construct (deelauto’s, koffie as a service). Door 

de coronapandemie heeft dit een versnelling gekregen omdat 

we anders zijn gaan leven, consumeren, werken, etc. 
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Gezonde levensstijl 

Dicht bij het streven naar het streven naar duurzaamheid en circulariteit ligt het streven naar een 

gezonde levensstijl. Corona heeft de noodzaak daarvan nadrukkelijk in beeld gebracht. We streven 

naar een grotere fysieke en mentale gezondheid door gezonder en meer verantwoord te eten en te 

drinken, meer te bewegen, en meer aandacht te besteden aan ons welzijn. Het is duidelijk dat dat 

de kans vergroot om een besmetting met een virus als corona zonder al te veel kleerscheuren te 

doorstaan.  

 

Gezond eten 

De voedselketen is aan het veranderen, steeds meer mensen ruilen een dieet met vlees in voor een 

plantaardig dieet. Tegelijk groeit de behoefte aan eiwitten. De rol van de veehouderij verandert 

daarmee ook. Zo kan het zijn dat in de toekomst dieren enkel gebruikt worden voor het verwerken 

(en dus omzetten) van onbruikbare grondstoffen voor mensen. We zien hier ook twee 

tegengestelde ontwikkelingen: enerzijds is dat een ontwikkeling richting kleinschaligheid: een 

nichemarkt die gezonde en verantwoorde voeding koppelt aan kleinschaligheid, streekproducten 

van hoge kwaliteit. Anderzijds is er een ontwikkeling naar grootschaligheid: grote investeringen 

zijn vaak nodig om op een verantwoorde en veilige manier gezond voedsel te produceren. Om deze 

investeringen ook te laten renderen is een grote bedrijfsomvang noodzakelijk. 

 

Transitie van de agrarische sector  

Duurzaamheid en circulariteit staan voor alle sectoren van onze economie hoog op de agenda. 

Momenteel staat landelijk maar zeker ook voor Venray het vergrootglas op de agrarische sector. 

Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw heeft deze sector in Venray, en dan met name de 

veehouderij, maar in de regio Noord-Limburg ook land- en tuinbouw, zich ontwikkeld tot een 

koploper wereldwijd. Kenmerkend voor die ontwikkeling zijn geweest: schaalvergroting, 

technologische ontwikkeling en verhoging productiviteit. We zijn een exportregio geworden, niet 

alleen van landbouwproducten maar ook van kennis en innovatie op dit gebied.  

Echter met de kennis van nu wordt van de agrarische sector een grote transitie verwacht. 

Verkleining van de veestapel, vermindering van de stikstofuitstoot zijn belangrijke onderwerpen in 

de coalitievorming na de 2e kamer verkiezingen. De sector staat onder druk en er is veel 

weerstand. Heeft deze regio dan de verkeerde weg gekozen? Dat hoeft niet zo te zijn. Hoe dan ook 

zullen veranderingen in de sector gaan plaatsvinden die onmogelijk aan Venray voorbij kunnen 

gaan. Maar juist omdat Venray en deze regio een koppositie hebben, kunnen we ook een 

voorlopers-rol spelen in deze transitie. De aanzet daartoe hebben we al gemaakt met investeringen 

in ‘Future farming’ via de regiodeal en investeringsagenda en door het ondersteunen van projecten 

van ondernemers vanuit het regionale innovatiefonds. 

 

Ruimtelijke gevolgen 

De trend van duurzaamheid, de daaraan verbonden energie transitie, de transitie van de landbouw  

hebben ook gevolgen voor hoe we naar de openbare ruimte kijken en daarmee omgaan. 

Zonneparken en windmolens worden gezien als inbreuk op het landschap, investeringen in de 

agrarische sector én desinvesteringen (vrijkomende agrarische bebouwing) leiden ook tot 

vraagstukken met betrekking tot de omgeving die allemaal kritisch zullen worden gevolgd door de 

(belanghebbende) burger. Mensen willen geen windmolen of zonnepark in de achtertuin, willen een 

gezonde leefomgeving en vragen ook aandacht voor vergroening en natuur.  
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Gezondheidszorg 

Los van het feit dat corona een zware wissel trekt op de gezondheidszorg zien we dat zorg in het 

algemeen meer op afstand wordt ingevuld. Venray heeft al geen volwaardig ziekenhuis meer en 

ook de HAP trekt weg uit Venray. Ziekenhuizen specialiseren zich ook, waardoor je voor specifieke 

ingrepen ook naar specifieke ziekenhuizen in Nederland of zelfs over de grens moet. 
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Ambitie 4 

In 2030 stroomt kennis, creativiteit en vernieuwing in Venray. We hebben netwerken gecreëerd 
en versterkt die leiden tot kennisdeling, creativiteit en vernieuwing tussen bedrijven, 

(onderwijs)instellingen, inwoners en overheid. 
 

 

Cijfers 

 96 procent van de huishoudens heeft in 2019 thuis toegang tot internet, in 2012 was dat 

nog 88% 

 Bijna negen op de tien Nederlanders van 12 jaar of ouder is dagelijks of vrijwel dagelijks 

online. Vooral het dagelijks internetgebruik van 65-plussers neemt toe.  

 Nederlanders kopen steeds vaker en meer via internet. In 2019 kocht 79 procent van de 

Nederlanders van 12 jaar of ouder online, in 2017 was dat 76 procent en in 2015 nog 70 

procent.  

 In 2019 maakte 58 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder zich zorgen om de 

veiligheid op internet. Vier op de tien ondervond daadwerkelijk problemen; vooral door 

pharming en phishing. 

 
Veranderende arbeidsmarkt 

De arbeidsmarkt is een terrein waarop maatschappelijke veranderingen zich manifesteren. Het 

aanbod van arbeidskrachten vermindert. Het gaat daarbij om ontgroening, vergrijzing, toename van 

opleidingsniveau en flexibilisering. De vergrijzing en ontgroening zijn goed zichtbaar in ons huidig 

personeelsbestand. Daarbij komt dat minder jonge mensen de arbeidsmarkt instromen en dat de 

‘babyboomers’ de arbeidsmarkt in grote aantallen verlaten. Talent wordt schaarser. Ze willen vooral 

ruimte en verantwoordelijkheid en zijn minder gevoelig voor organisatorische hiërarchie.  

 

Opleidingsniveau 

Het gemiddelde opleidingsniveau van de (beroeps)bevolking neemt toe. Het aantal hoger opgeleiden 

in Noord-Limburg is gestegen van 27% naar 33%. Het aantal WO-studenten in de regio steeg de 

afgelopen jaren met name in de gemeente Venlo, wellicht te verklaren door de vestiging van 

Maastricht University op de campus in Venlo. 

Ondanks de teruglopende economie als gevolg van corona zal de economische groei op de 

middellange en lange termijn zich voortzetten. Als gevolg van het toenemend aandeel van de 

dienstensector in de Nederlandse economie en een aantal technologische ontwikkelingen neemt de 

vraag naar hoger opgeleiden op de arbeidsmarkt in het algemeen toe. Dit heeft tot gevolg dat er een 

groter beroep wordt gedaan op hoger opgeleiden op een toch al gespannen arbeidsmarkt. 

 

Op de Brightlands campus Greenport Venlo werken de Universiteit Maastricht en de Hogere 

Agrarische School samen en zetten we in op de thema’s future farming, voeding & gezondheid en 

circulaire economie. Het gaat om bijdragen aan vraagstukken als voedselzekerheid, voedselveiligheid 

en gezonde voeding. Thema’s die voor Nederland en Europa van belang zijn. Dit vraagt om een 

verdere accentverschuiving van productie naar kennis, het vraagt om innovatie. Maar om te kunnen 

innoveren en een sterke speler te blijven in ‘kennis’ is een minimale schaal en maat van de primaire 

sector nodig. We moeten samen met de sector innoveren om te komen tot een duurzame, circulaire, 

schone land- en tuinbouw in evenwicht met de omgeving 
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Flexibilisering arbeidsmarkt 

De flexibilisering van de arbeidsmarkt neemt toe. Het is een uiting van de omslag van een industriële 

economie naar een netwerk- en diensteneconomie. Er ontstaan meer (gelegenheids-) 

samenwerkingsvormen; naast een belangrijke kern van medewerkers met een vast dienstverband 

werkt een mix van collega’s met een flexibel dienstverband.  

 

Technologie 

Technologie heeft een grote invloed op de arbeidsmarkt. Computers en robots zijn steeds vaker in 

staat om onderdelen van routinetaken over te nemen. Daarnaast stijgt de vraag naar analytische 

(bijvoorbeeld programmeren van software) en interactieve non-routine banen. Technologische 

ontwikkelingen vragen dus om een ander type vaardigheden en een ander soort medewerkers. 

Met name in de (maak)industrie en landbouw was er een grote afname in banen te zien, te 

verklaren door automatisering en schaalvergroting.  
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Digitalisering bij de overheid 

Technologie ontwikkelt zich steeds sneller. Als gevolg van de exponentieel groeiende rekenkracht 

van computers komen er steeds meer innovaties die elkaar ook steeds sneller opvolgen. Het 

betekent dat we keuzes moeten maken: we kunnen niet meegaan of inspelen op iedere innovatie, 

dat zijn er simpelweg te veel, maar we kunnen ook niet steeds wachten op een volgende innovatie 

ook al weten we haast zeker dat die er komt. Onze beleidscyclus zullen we in dit opzicht ook sneller 

moeten doorlopen, beleidskaders zijn eerder aan actualisatie toe.  

 

Data-gedreven werken 

Er komt steeds meer informatie beschikbaar, er wordt steeds meer informatie gegenereerd, er kan 

steeds meer informatie worden verwerkt en geregistreerd én er kan er ook steeds meer informatie 

worden gekoppeld. Met andere woorden, we gaan steeds meer data-gedreven werken. Veel van de 

informatie die we verzamelen is persoonsgebonden maar we krijgen ook data door te meten, denk 

bijvoorbeeld aan geluid, fijnstof, geur (sensordata). 

 

Digibeten 

Limburg telt 120.000 laaggeletterde volwassenen (15-75 jaar). Laaggeletterdheid is een 

belemmering om mee te doen in de maatschappij. Men zou het misschien niet verwachten maar 

het gaat vaak om oudere autochtone Limburgers. De groep digitaal analfabeten (‘digibeten’) is 

waarschijnlijk nog groter. Naar schatting kunnen driehonderdduizend Limburgers niet goed genoeg 

uit de voeten in de digitale wereld. Door de verregaande digitalisering van diensten, niet alleen van 

de overheid, maar ook van bijvoorbeeld banken en energieleveranciers hebben deze burgers het 

gevoel er alleen voor te staan. Slechtere gezondheid, lagere levensverwachting, eenzaamheid, 

minder toegang tot werk en opleiding en een grote risico op schuldenproblematiek zijn een aantal 

van de risico’s die bij deze groep verhoogd zijn. 

 

Het nieuwe werken 

Digitalisering zorgt er voor dat we anders gaan werken en leren: de coronacrisis heeft er voor 

gezorgd dat we in korte tijd bijvoorbeeld gewend zijn aan plaats-onafhankelijk leren en werken. 

Straks gaan we weer terug naar school en kantoor, maar wellicht nooit meer volledig. Hoe lang zal 

het duren dat we de eerste werknemer aannemen die geen stap meer op Venrayse bodem zal 

zetten en zijn werk doet vanuit Italië, Thailand, Nieuw Zeeland of waar dan ook? De behoefte aan 

kantoorruimte wordt kleiner. 

Digitalisering en kunstmatige intelligentie zorgen er ook voor dat steeds meer taken van 

mensenhanden en -hoofden worden overgenomen. De arbeidsmarkt verandert: andersoortige 

banen en anders (samen)werken. Een leven lang leren is nog nooit zo actueel geweest.  

 

Corona 

De coronacrisis heeft ook de verschuiving van fysieke dienstverlening naar online dienstverlening 

versneld. We kopen steeds meer online, en burgers verwachten ook van de overheid/de gemeente 

dat diensten online worden aangeboden. Dat kan ook 24/7. Corona heeft ook vernieuwing en 

innovatiedrift aangewakkerd: hoe kan technologie helpen om de crisis door te komen met nieuwe 

concepten en verdienmodellen.  
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Ethiek en cybercrime 

Data gedreven werken levert ons veel informatie en inzicht op basis waarvan we beleidsdoelen 

kunnen stellen en beleidseffecten kunnen meten. We kunnen veel gerichter werken. Dit heeft 

echter een ethische component: (persoonsgebonden) informatie is gevoelig. Mensen willen steeds 

vaker weten hoe besluiten tot stand zijn gekomen, maar ook wat partijen van hen weten en welke 

informatie/data daarbij zijn gebruikt. Zij willen weten of hun data wel op een eigenlijke manier 

worden gebruikt. Er wordt in dit verband ook wel gesproken over algoritme transparantie. Het 

publiek vraagt er om dat er zorgvuldig en transparant omgegaan wordt met de vergaarde data.  

Ook het beheer van data staat steeds meer in de schijnwerpers. Informatie is waardevol en 

kwetsbaar. Hackers zijn inventief en slaan vaker en op nieuwe manieren toe, technisch maar ook 

gedragspsychologisch.  

 

Ondermijning persoonlijke autonomie en privacy 

Internetgebruikers hebben op dit moment geen eigen regie bij het uitwisselen van persoonlijke 

data, waardoor persoonlijke autonomie en privacy worden ondermijnd. Internetgebruikers zijn 

geen eigenaar van hun data en grote bedrijven als Google en Facebook kunnen deze data 

doorverkopen aan databrokers. Hierdoor is het als internetgebruiker onduidelijk wie jouw data 

bezit. Het opvallende is dat 69% van de Nederlanders grote waarde hecht aan hun privacy en 70% 

is bang voor misbruik van hun persoonsgegevens, maar dat zij vervolgens weinig actie 

ondernemen om hun online privacy te beschermen. Hierdoor ontstaat een ‘privacyparadox’.  

 

Land- en tuinbouw 

De landbouw- en voedselsector maakt steeds meer gebruik van digitale technologieën en diensten. 

Digitale instrumenten zijn platforms voor adviesdiensten en ketenintegratie en opkomende 

technologieën zoals drones en robots. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van robots om ziektes op 

te zoeken in bloembollen of drones om schadelijke insecten onschadelijk te maken in een kas. 

Daarnaast speelt digitalisering een steeds grotere rol, bijvoorbeeld door het volgen van ziektes bij 

planten of dieren via de mobiele telefoon. Digitalisering in de landbouw biedt potentieel voor 

slimmere voedselsystemen, waarbij hulpbronnen efficiënter worden gebruikt. Ook kan de impact op 

het milieu worden beperkt; transitie naar duurzame landbouw staat steeds hoger op de agenda. 

Ook op het gebied van het personeelsbestand zien we verschuivingen. Er worden andere eisen aan 

medewerkers gesteld en de kosten van arbeid stijgen. Technologie wordt ingezet om het 

personeelstekort (deels) op te lossen. Robots kunnen bijvoorbeeld zwaar of eentonig werk 

overnemen werk, drones kunnen problemen signaleren. 

 

Logistiek  

Ook in de logistieke sector zien we een verschuiving naar meer digitalisering en robotisering. 

Digitalisering maakt de samenwerking in de keten meer transparant en flexibel, zodat de 

productiviteit kan stijgen. Logistieke apps zijn in opkomst zodat op ieder moment van de dag 

orders geplaatst kunnen worden. Big data geven inzicht in de locatie van voertuigen, de routes, 

voorraden en activiteiten voor de ondernemer én voor de klant. We zien een trend dat logistieke 

bedrijven data als verdienmodel inzetten. Voorspellende analyses leveren meer rendement op. Het 

verdienmodel verandert.  

Duurzaamheid staat steeds vaker op de agenda bij logistieke bedrijven onder druk van 

klimaatdoelstellingen gecombineerd met een prikkel van subsidies. De invulling van logistiek 

vastgoed verandert. Er zijn meer E-commercebedrijven en de voedingsindustrie groeit. Corona 
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heeft het bewustzijn vergroot van de kwetsbaarheid van logistieke ketens, bijvoorbeeld 

verplaatsing van voorraden van Azië naar Europa is een issue geworden. De roep om lokaal 

geproduceerde goederen wordt groter.   
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Ambitie 5 

In 2030 is iedereen mobiel in Venray. Iedereen kan meedoen. Een verbeterde ruimtelijk 
economische bereikbaarheid vergroot de energietransitie, vergroot de verkeersveiligheid  

en stimuleert tot meer fietsgebruik. 
 

 

Cijfers  

 Circa 80% van de mensen verwacht na de coronacrisis weer terug te gaan naar het 

vervoerwijze van voor de crisis. Wel verwacht ongeveer 20% meer te gaan lopen en fietsen 

en ongeveer 20% minder te gaan vliegen. 

 Ongeveer 27% van de thuiswerkers verwacht ook na de coronacrisis vaker te gaan 

thuiswerken. Ook een aanzienlijk deel van degenen die nu vaker op afstand vergaderen 

verwacht dit te blijven doen (36%). 

 Van de scholieren en studenten verwacht slechts 13% ook na de situatie met corona meer 

onderwijs op afstand te gaan volgen. 

 Ongeveer 20% van de mensen verwacht na de coronacrisis vaker te gaan lopen en fietsen 

dan ervoor. Bij 65-plussers gaat dit om 25%. 

 

Mobiliteit 

De groei van onze digitale omgeving is volop in ontwikkeling, ook op het gebied van mobiliteit. Een 

simpel voorbeeld is de overgang van de traditionele fiets naar de elektrische fiets. Maar ook het 

gebruik van deelvervoer door middel  van een handige app wordt meer gemeengoed. Onder 

invloed van corona zijn we noodgedwongen ook anders tegen reizen aan gaan kijken. Is de reis 

echt nodig of kan de afspraak of ontmoeting ook online plaats vinden?  

 

De woon- en werksituatie is meer versmolten, wat leidt tot minder woon-werkkilometers. Ook na 

corona is de verwachting dat dit effect blijft. Ook het gemeentehuis van Venray verandert van een 

verzameling werkplekken in een ontmoetingsplaats waar mensen samen werken. Een bijkomend 

gevolg van corona kan zijn dat mensen die in coronatijd overstapten van openbaar vervoer naar 

auto (in het kader van veiligheid), moeilijk te bewegen zijn om weer terug te gaan naar het OV. 

Het Kennisinstituut voor Mobiliteit verwacht dat het OV-gebruik ook weer gaat aantrekken vanaf 

ongeveer 2025.  

Ook de grote financiële druk waar OV-bedrijven als gevolg van corona onder gebukt gaan, zal 

mogelijk gevolgen hebben voor de dienstverlening en de gewenste verdere ontwikkeling van het 

openbaar vervoer in Limburg. Er ontstaan nieuwe initiatieven zoals de wensbus. Een positief effect 

van corona is de herwaardering van fietsen en lopen.  

 

Het klimaat gaat gebukt onder opwarming van de aarde. Veranderingen in mobiliteitskeuzes van 

mensen hebben hier invloed op.  bijvoorbeeld met elektrische voertuigen of een slimmer gebruik 

van het vervoerssysteem. Bijvoorbeeld met de fiets of deelauto naar het station en daar de trein 

pakken. Deze positieve ontwikkelingen voor het klimaat gaan sneller naarmate er een interessant 

verdienmodel achter staat, bijvoorbeeld bedrijven die deelauto’s aanbieden. Vooralsnog bestaat dit 

vaak bij de gratie van een stimuleringssubsidie van de overheid.   

 

Met de groei van de bevolking en de komst van meer woningen groeit de behoefte aan 

voorzieningen in de nabijheid op of een redelijke reisafstand. 
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In veel binnensteden en ook in Venray zien we een andere verhouding ontstaan in de functies van 

de bebouwing tussen winkels , horeca, dienstverlening en bewoners. De klassieke kern van winkels 

en horeca wordt compacter en vraagt om een andere regulering van de verkeersstromen: van 

toeleveranciers tot bezoekers - te voet, per fiets of auto - al dan niet elektrisch. Dit heeft ook alles 

te maken met de wens om emissieloze binnensteden vanwege de klimaatdoelstellingen. 

 

De grotere rol van digitalisering heeft invloed op de mobiliteitsarmoede. 3 miljoen Nederlanders is 

niet digivaardig en 90% van deze mensen heeft dit niet in de gaten. Wie niet digivaardig is, kan 

letterlijk de aansluiting missen op vervoer en daarmee een kans om aan het sociale leven mee te 

doen.  

 

Verkeersveiligheid blijft een belangrijk onderwerp als het gaat om mobiliteit. Het aantal 

verkeersdoden zal naar verwachting langzaam blijven dalen/stagneren, maar het aantal ernstig 

gewonden neemt naar verwachting toe. Technologische ontwikkelingen kunnen dit effect vergroten 

of verkleinen. Bijvoorbeeld auto’s worden veiliger door nieuwe technologieën, maar hogere 

snelheden voor elektrische fietsen leiden tot hogere risico’s. 

 

SWOV 2021 verkeersdoden in Nederland 
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Epiloog 
 

We gaan er vanuit dat alle, of in elk geval de meeste van de door ons gesignaleerde trends en 

ontwikkelingen, voor u als lezer relevant zijn en/of u aanzetten tot denken. Toch willen wij u ter 

afsluiting van deze notitie nog een resumé meegeven aan de hand van prikkelende, soms wellicht 

wat ‘over the top’ geformuleerde, stellingen. In de toelichting volgt de nuance. We zetten het licht 

op enkele trends en ontwikkelingen waar Venray in onze ogen nadrukkelijk mee te maken krijgt en 

waar de Venrayse politiek zeker iets van zal moeten vinden. 

 

 

 

Veranderende rollen en nieuwe verhoudingen 
 

“Ook de Venrayse politiek moet zich inspannen  
om het vertrouwen van de burgers terug te winnen”. 

 

 

Ja, het rapport van de ombudsman geeft aan dat de meerderheid van Nederland best tevreden is 

met de overheid. Maar we krijgen geen hoog cijfer. En ja, we moeten ook voorzichtig zijn met het 

trekken van al te vergaande conclusies naar aanleiding van negatieve signalen uit de media. Of dat 

nu de landelijke pers is, social media, een Limburgse krant of het lokale weekblad. Als mensen 

ontevreden zijn met het beleid van de overheid kunnen ze dit makkelijk uiten en vinden ze 

makkelijk medestanders. Dat wil echter niet altijd zeggen dat wij als overheid het verkeerde doen. 

De grote groep tevreden burgers hoor je nu eenmaal niet.  

 

Toch doen zaken als de toeslagen affaire (landelijk), de perikelen rondom het informatieproces na 

de 2e kamer verkiezingen (ook landelijk) en de bestuurlijke crisis in Maastricht het imago van de 

overheid en de politiek geen goed. Het raakt ook de lokale politiek. We zien het terug in de 

opeenvolgend lage opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen die niet alleen verklaard kan worden 

door onverschilligheid of tevredenheid van de burger. Er zijn ook mensen die zich niet of 

onvoldoende gehoord of vertegenwoordigd voelen. We zullen ons best moeten doen om dat gevoel 

om te buigen. De gemeente is er voor iedereen. De gemeenteraad is een volks-

vertegenwoordigend orgaan en doet zijn werk voor alle Venraynaren of ze gestemd hebben of niet! 

 

Ook de Venrayse politiek moet nadenken over hoe we omgaan met deze dynamiek in de 

samenleving. Zeker als het gaat om lastige onderwerpen als de energietransitie of de 

stikstofproblematiek in de landbouw. Kunnen we burgers beter betrekken? Luisteren we ook goed 

naar wat ze zeggen? Is er sprake van een goed gesprek of goede dialoog? Hoe nemen we met 

gezag (dus draagvlak) moeilijke besluiten met respect voor degenen die zich er door benadeeld 

voelen? En leggen we voldoende uit wat we doen (transparantie)? 

 

 
Iedereen kan meedoen 

 
“Als we niets doen  

zal de kloof tussen kansrijk en kansarm alleen maar groter worden”. 
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Misschien is het beter om te stellen: “Als we niets ‘meer/extra’s’ doen…” of “Als we niets ‘anders’ 

doen…, want we doen al heel veel. We moeten ons afvragen hoe we succesvoller kunnen zijn in het 

verkleinen van de kloof tussen kansarm en kansrijk. Daarbij moeten we zeker ook kijken naar het  

complexe woud van wetten en regels dat we met elkaar hebben opgebouwd en waarin mensen 

dreigen te verdwalen. Analoog aan de vorige stelling: we moeten een normaal gesprek met 

mensen voeren om te zien wat ze nodig hebben om verder te kunnen, en daar vervolgens naar te 

handelen.  

Ook moeten we ons er bewust van zijn dat armoede er een dimensie bij heeft gekregen. Het gaat 

niet alleen meer om een gebrek aan inkomen, maar ook om een gebrek aan (toegang tot) 

informatie. 

 

    

 
Wonen in Venray 

 

“Alle pensionado’s in een tiny house!” 
 

 

Er is inderdaad sprake van scheefgroei op de woningmarkt. Veel ouderen wonen in een voor hen te 

grote eengezinswoning. Maar als we ruimte willen creëren voor jonge gezinnen op de woningmarkt, 

dan zullen we (ook) aantrekkelijke alternatieven in het woonaanbod voor ouderen moeten 

realiseren. Zowel in de koop als de sociale huur sector. We moeten meer denken in wooncarrières. 

In de kern komt het er op neer dat er voor iedereen een geschikte woning cq woonvorm moet zijn 

en dat we ruimte moeten bieden voor nieuwe vormen van wonen. 

 

 

 
Ondernemerschap met aandacht voor mens, dier en milieu 

 
“Venray loopt voorop in de agrarische sector …. nog wel …..” 

 

 

Venray is een koploper in de agrarische sector en dan vooral op het gebied van de veehouderij. 

Maar we staan aan de vooravond van een kentering. Niet alleen wordt landelijk gesproken over 

verkleining van de veestapel in relatie tot stikstof, fijnstof en gezondheid voor mens en dier, ook 

zien we dat consumenten kritischer worden ten aanzien van de wijze waarop vlees geproduceerd 

wordt en dat men minder of geen vlees gaat eten. Ook in deze transitiefase kunnen we een 

voorlopersrol spelen. De sector heeft voldoende ‘massa’ om stevig te investeren in kennis en 

innovaties die bijdragen aan gezondheid voor mens en dier. Als overheid zetten we in op die 

ontwikkeling. Het is nodig om onze koppositie te behouden.   

 

 

 

 
Kennis, creativiteit en vernieuwing 

 
“De Brightland campus is ons belangrijkste instrument  

voor innovatie en het verhogen van het kennisniveau van onze arbeidsmarkt” 
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Het feit dat de Brightland campus in Venlo ligt op het voormalig Floriadeterrein wil niet zeggen dat 

we er geen of minder belang bij hebben. Je kunt de Brightland campus zien als een regionaal 

instituut voor kennis en innovatie in de landbouw sector, maar het is of wordt meer dan dat. Het is 

een aanjager voor de voedingsindustrie, een magneet voor nieuwe en innovatieve bedrijven en 

jongeren die op zoek zijn naar een interessante studie en carrière in deze regio. Dat onze 

(regionale) arbeidsmarkt niet alleen van Brightlands afhankelijk is mag ook duidelijk zijn. De 

innovatie kracht op onze arbeidsmarkt zie je ook heel sterk in de MKB sector en in meer sectoren 

dan alleen de landbouw. 

 

 

 
Digitalisering 

 
“De politiek kan de snelheid van digitalisering moeilijk bijbenen. #digibeet” 

 

 

Investeren in digitalisering is nooit de favoriete bezigheid geweest van de politiek. Hier speelt de 

paradox van de snelste ruimteraket. Ga je die wel of niet bouwen, in de wetenschap dat hij over tien  

jaar zal worden ingehaald door een, met de kennis van díe tijd, nog snellere raket? 

Wachten is op een geven moment niet zinvol meer en zonder de kennis, opgedaan bij het bouwen 

van de eerste raket, zou de tweede raket er nooit geweest zijn.  

Ontwikkelingen op het gebied van digitalisering gaan tegenwoordig zo snel dat, om niet hopeloos 

achterop te geraken, veel eerder de keuze moet worden gemaakt om in te stappen. Tegelijkertijd 

zijn er zoveel ontwikkelingen dat we niet aan elke raket een trap kunnen haken. We moeten dus 

slimme keuzes maken om bij te blijven. 

 

 
Iedereen mobiel 

 
“Mobiliteitsarmoede groeit” 

 

 

Door corona is de woon- en werksituatie meer versmolten. Er worden minder woon-werkkilometers 

gemaakt en dit zal ook na corona, zij het wellicht in mindere mate, zo blijven. We zien ook dat door 

digitalisering vervoer steeds meer op maat (bijvoorbeeld via app’s) wordt aangeboden. Juist bij de 

groep mensen die digitaal niet of minder vaardig zijn kan dit tot mobiliteitsarmoede leiden. Men weet  

de weg van a naar b niet meer te vinden.  
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Bronnen 

 

 ABF 

 app.nos.nl/op3/socialehuur 

 Brightlands.com 

 CBS 

 CPB (ontwikkeling mobiliteit 2020) 

 Dataportaal provincie Limburg  

 Digitale samenleving Limburg feb. 2019 

 dutchdigitaldelta.nl  

 ICT kennis en economie 2020 

 KiMnet.nl 

 KvK trendrapportage 2021 

 Progneff (prognosemodel E’til)  

 Rabobank.nl 

 Rabobankscan 

 Regionale woonvisie Noord-Limburg 2020-2024 

 Sinfore, onderzoek wonen zorg, accent ouderen (2021)  

 swov.nl 

 Toekomstvisie gemeente Venray: Venray loopt voorop. 

 Venray in cijfers.nl 

 Verkeersnet.nl 

 waarstaatjegemeente.nl 


