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‘Angst voor vernieuwing? Ik ben 
vooral bang dat alles hetzelfde blijft.’

- Loesje



Hoewel er door de eeuwen heen veel veranderd is 
in Limburg, lijkt één ding hetzelfde te blijven: Het 
‘Limburggevoel’ is en blijft ijzersterk. Nergens in 
Nederland is het gevoel bij een geografische 
eenheid te horen zo groot als in Limburg. Het 
dialect, de tradities, de ligging, het landschap: 
Het zijn de fundamenten onder de Limburgse 
identiteit. En die identiteit wint nog steeds aan 
betekenis, trots en aanzien. Meer dan ooit laat 
Limburg van zich horen: Limburg maakt  Nederland 
groter, groeit op economisch gebied, heeft een lage 
werkloosheid, is gastheer van internationaal 
opvallende kunst en cultuur en is de geboortegrond 
van topsporters van wereldfaam.

Limburg Agenda: 
startpunt voor morgen

Limburg moet mee kunnen bewegen met alle 
veranderingen in onze samenleving. Op cultureel, 
economisch én sociaal gebied. De Provincie 
Limburg heeft daarom het initiatief genomen om 
met de Limburgse samenleving in gesprek te gaan 
over de uitdagingen van de toekomst. 

Met de Limburg Agenda hebben we hier een begin 
gemaakt, door samen te kijken naar de vraag: Hoe 
kan Limburg in 2030 eruit zien? Ruim 500 
Limburgers, van jong tot oud en van deskundig tot 
leek, hebben actief meegedacht en -gepraat over 
deze Agenda. Daarnaast zijn nog zo’n 1.000 andere 
Limburgers gevraagd naar hoe zij tegen het Limburg 
van nu en de toekomst aankijken.

In de Limburg Agenda maken we vandaag de keuzes 
voor het Limburg van morgen. Deze keuzes zijn 
richtinggevend, maar niet allesbepalend. De 
agenda is bedoeld om Limburg te laten inspelen op 
de uitdagingen van de toekomst, door mensen en 
organisaties samen te brengen, elkaar te inspireren 
en uiteindelijk elkaars krachten te bundelen. Niet 
alleen nu, voor de totstandkoming van deze agenda, 
maar vooral ook voor straks.

Inleiding

Limburg in een 
veranderende wereld

Verandering is van alle tijden. Maar veranderingen 
lijken zich steeds sneller te voltrekken. Zaten we 
gisteren nog in een economische en financiële 
crisis; vandaag floreert de Limburgse economie. Hoe 
zal het in 2030 zijn? Hoe kan Limburg inspelen op 
een toekomst die zo ongewis is?

Limburg is een provincie die rijk is aan tradities. 
De meest onbekende, doch impactvolle traditie 
is de voortdurende transitie die Limburg door lijkt 
te maken. Na talloze overheersingen door andere 
mogendheden, maakt Limburg alweer 150 jaar deel 
uit van Nederland. En in die tijd is onze provincie 
continu in beweging geweest: Van een overwegend 
agrarische maatschappij naar een samenleving 
waarin fabrieken en energiewinning via kolenmijnen 
centraal stonden tot een regio die in trek is bij 
toeristen uit binnen- en buitenland.

Hoe zal deze ontwikkeling zich voortzetten de 
komende jaren? Wat gaan bijvoorbeeld de vier 
Brightlands-campussen voor Limburg betekenen? 
Wordt digitaal de nieuwe uitdaging? Hoe gaat 
Limburg zich verhouden tot de landen om ons 
heen? Gaan we meer lokaal produceren? Hoe gaan 
we nog meer verduurzamen? En, hoe zal onze 
samenleving gaan veranderen? Vragen waarop de 
toekomst de antwoorden weet.

Tijdens al die veranderingen heeft zich in Limburg 
een rode draad ontwikkeld: Onze provincie heeft 
altijd mensen van over de grens in de provincie 
ontvangen. Om te werken in de eerste fabrieken, 
eind negentiende eeuw, of later in de steenkoolmij-
nen. Of om op het land te helpen, in de 
chemiesector aan de slag te gaan of te werken aan 
de lopende band van een autofabriek. Al decennia 
geldt in Limburg: zonder arbeidsmigratie, geen bloei-
ende economie. En ook nu, met dreigende tekorten 
op de arbeidsmarkt, is er nog altijd behoefte aan 

mensendie willen werken.
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De Limburg Agenda kent vier inhoudelijke paragrafen 
met vernieuwing als centraal thema:

Van bouwstenen naar agenda
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De opbrengst van zeven inspiratiesessies over de opgaven van de toekomst van Limburg ligt aan de basis 
van de Limburg Agenda. Met een brede afvaardiging van deskundigen (van werkvloer tot directie, van 
wereldspeler tot lokaal actief) uit de Limburgse samenleving is nagedacht over de ontwikkelingen die op 
Limburg afkomen, waar die toe (kunnen) leiden en welke kansen en bedreigingen er voor Limburg 
ontstaan. 

Klimaat en energie, lang en gezond leven, nieuwe technologie, identiteit en diversiteit, nieuwe 
georganiseerde samenleving, ruimte om te genieten en leven en werken in de nieuwe economie zijn 
de onderwerpen die centraal hebben gestaan. Met enthousiasme is in deze sessies naar de toekomst 
gekeken. Parallel is via een aantal routes (social media-raadpleging, dialoogsessies met jongeren op 
scholen en ‘Tips4Theo’) de interactie met inwoners van Limburg opgezocht. In het proces zijn 
verschillende reflectiemomenten ingebouwd. Met zowel een werkgroep van Provinciale Staten als met 
de Limburgtafel (bekende en minder bekende Limburgers, die buiten Limburg werkzaam zijn) zijn 
bijeenkomsten georganiseerd om de opbrengst te bediscussiëren en te duiden. Dit alles heeft 
geresulteerd in een optimistisch toekomstbeeld, met wellicht meer kansen dan bedreigingen. 
Echter, die positieve toekomst ontstaat niet vanzelf, maar vraagt om actie van de samenleving. 

Om het toekomstbeeld te completeren is in de bijlage een samenvatting van de actuele beschikbare 
toekomstgerichte literatuur opgenomen. Circa zestig documenten van planbureaus en nationale 
adviesraden zijn samengevat en bekeken op relevantie voor Limburg. Ook de resultaten van een 
belevingsonderzoek onder circa duizend Limburgers en circa dertienhonderd niet-Limburgers zijn 
opgenomen in de bijlage. In dit onderzoek zijn burgers gevraagd naar hun perceptie over de staat van 
Limburg en de verwachtingen over de toekomst.

Bij de realisatie van de Limburg Agenda zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

• De Limburg Agenda is open en dynamisch; de agenda is niet in beton gegoten. Er is ruimte  
 voor maatschappelijk debat en voor nieuwe inzichten. Dat is de reden waarom ook expliciet            
 ‘open ruimtes’ in de Limburg Agenda zijn opgenomen: ruimtes die de komende jaren nader   
 kunnen worden ingevuld en die aanleiding kunnen zijn voor koerswijzigingen.

• De geadresseerde onderwerpen zijn niet uitputtend. Het aantal en de diversiteit aan trends en   
 ontwikkelingen is haast oneindig, net als de doorwerking ervan in de samenleving.

• Bij die keuzes is bepalend geweest dat de ontwikkelingen en agendapunten in ieder geval   
 relevant zijn voor burgers, instellingen, bedrijven en overheden in Limburg. Dat betekent dat zij   
 niet per se exclusief hoeven te zijn voor Limburg.
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Limburg in 
beweging

Thema 1
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Inleiding

Het opdoen van nieuwe ervaringen, het verkennen van de wereld om 
ons heen en het buiten de grenzen van het vertrouwde stappen, geven 
inspiratie en brengen nieuwe ideeën. Kijk met een onbevangen blik naar 
buiten, zoals jonge mensen dat doen en zoals schrijver Jules Verne dat 
ooit verwoordde: ‘Durf te dromen over de toekomst, ook al weet je niet 
precies hoe deze uit komt te zien.’

Want innovatie gaat niet van A naar Z, maar van A naar Anders. 
Kijk maar naar Limburg, dat zich de afgelopen 150 jaar een aantal 
keren, met vallen en opstaan, opnieuw heeft uitgevonden. Zowel in 
sociaaleconomisch opzicht, als op het gebied van cultuur, de 
inrichting van onze natuur, steden en dorpen en de samenstelling van 
de bevolking. Telkens zijn er dingen veranderd, vernieuwd en verbeterd. 
Soms zijn veranderingen weer teruggedraaid en zijn we opnieuw 
begonnen. En we hebben het op onze eigen manier gedaan: Een 
tikkeltje tegendraads, letterlijk met een eigen accent en met een ijzeren 
doorzettingsvermogen. Een prachtig soort eigenzinnigheid, die is 
kunnen groeien in een omgeving die prikkelt, stimuleert, maar ook de 
ruimte biedt om iets te laten ontstaan.

Thema 1: Limburg in beweging

“Organiseer, legitimeer en waardeer actieve verbin-
ders. Die de taal spreken, de geschiedenis en gebrui-
ken kennen, die de bezieling weten van een gebied 
en de mensen die daar wonen, werken en leven. In 
de nieuwe economie gaat het om vaardige grens-
overschrijders die urgenties en ambities kunnen 
verknopen.”

- Reactie op LinkedIn op het onderwerp ‘Nieuwe economie’

“
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Context

Op zoek naar balans

Het klassieke ‘groeidenken’ en de focus op efficiency 
en schaalvergroting, hebben hun plafond bereikt, 
zowel in Limburg als in Nederland. Als het gaat om 
de toekomst van onze provincie, moeten we op 
zoek naar nieuwe maatstaven voor kwaliteit, nieuwe 
vormen van samenwerking en een nieuwe balans 
tussen werken en leven. Deze zoektocht moet breed 
gedragen zijn en inclusief zijn: We kijken naar elkaars 
krachten én tekortkomingen en proberen zo elkaar 
aan te vullen te versterken.

Integrale benadering

Limburg staat voor de uitdaging om de economie op 
peil te houden: de arbeidsmarkt loopt tegen grenzen 
aan, de arbeidsparticipatie moet omhoog, de 
grensligging werkt belemmerend omdat alle 
instituties nog altijd sterk nationaal opereren, en de 
economie staat aan de vooravond van een revolutie 
vanwege technologische, digitale en noodzakelijke 
energetische doorbraken.

Als we tijdig en adequaat willen inspelen op 
uitdagingen die in het verschiet liggen, moeten 
we flexibel zijn en openstaan voor verandering 
en vernieuwing. Bijvoorbeeld in de voor Limburg 
belangrijke economische sectoren, zoals de (maak)
industrie, zorg en landbouw, die te maken hebben 
met voortschrijdende digitalisering en de introductie 
van de nieuwe technologieën.  Dit is echter niet 
alleen een opgave voor de betreffende sectoren, 
maar overstijgt de hokjes van onze economie, 
cultuur en maatschappij. Het is een gezamenlijke 
inspanning van alle Limburgers; van bedrijven, 
organisaties, overheden, werkgevers en werknemers, 
startups, zzp’ers, vrijwilligers en mantelzorgers.

Proeftuin

Deze context biedt Limburg de kans om dé proeftuin 
van Nederland en Europa te worden als het gaat om 
het testen en uitproberen van de meest relevante en 
interessante opgaven op sociaaleconomisch en 
sociaal-cultureel gebied. Hier kunnen we sleutelen 
aan de motor van de economie, de sociale cohesie 
en verduurzaming van bebouwde en 
landschappelijke omgevingen. Deze zoektocht naar 
nieuwe samenwerkingen, het werken in de keten 
en lokale coöperatievormen is inmiddels al in volle 
gang. Het is een zoektocht naar het meest gepaste 
schaalniveau, waarin lokaal en internationaal vaak 
dichtbij liggen, waarin nabijheid en betrokkenheid 
belangrijk zijn en waarin wordt verbonden met 
gelijkgestemden in de wereld.

Basis voor Limburgse 
startup-cultuur

Dat we de laatste jaren de opkomst zien van een 
wereldwijde startup-cultuur, is niet verwonderlijk: 
Een veranderende wereld vraagt om een andere 
benadering van problemen en uitdagingen. Zowel op 
economisch als op sociaal en cultureel vlak. Startups 
kijken op een nieuwe manier, vanuit verschillende 
disciplines, naar een uitdaging en bedenken hier een 
oplossing voor die kan worden vertaald naar een 
product of dienst. Hierbij is het eindresultaat soms 
zelfs ondergeschikt aan de weg er naartoe. Want, 
door anders te kijken naar een probleem, kunnen we 
lessen trekken die we ook elders – op andere 
uitdagingen – kunnen toepassen. Het zijn lessen die 
vaak de grote thema’s in een samenleving in een 
ander perspectief zetten. Lessen die de basis vormen 
voor grotere, breed gedragen bewegingen.
In Limburg wordt er alvast een basis gelegd voor 
zulke bewegingen.

Thema 1: Limburg in beweging
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Agenda

Thema 1: Limburg in beweging

#Limburg als startup

Limburg heeft alles in zich om een startup te zijn. Het is een plek waar 
we in de nabije toekomst op een nieuwe manier naar problemen in onze 
maatschappij en economie kunnen kijken en met innovatieve 
oplossingen kunnen komen. Bijvoorbeeld als het gaat om de zorg, het 
bevorderen van meer arbeidsparticipatie, duurzaamheid of 
belevingstoerisme. Thema’s die kenmerkend voor Limburg zijn, maar 
die tevens hun weerklank vinden in de rest van Nederland én de wereld. 
En niet alleen lossen we relevante problemen op binnen een bepaalde 
sector of geleding van de samenleving, maar helpen we ook Limburg 
vooruit, zodat onze provincie als geheel vernieuwt en evolueert richting 
de toekomst.

Limburg zou een ideale broedplaats voor nieuwe startups kunnen 
worden. Denk aan de dynamiek van de Brightlands-campussen, de 
vernieuwingskracht van onze scholieren en studenten en de 
internationale ligging, vlakbij Duitsland en België. Neem hierbij ook de 
soms wat eigenzinnige levenshouding van de Limburgers en er ontstaat 
een cultuur waarbij er juist op een nieuwe manier naar de wereld 
gekeken wordt. Bovendien is de locatie van Limburg een bron van 
energie. Maar om tot die broedplaats te komen, dient er nog wel wat 
werk verzet te worden. We kunnen in deze regio namelijk nog zoveel 
van elkaar leren. Laten we elkaars netwerken tussen pakweg Maastricht, 
Aken, Hasselt, Venlo en Eindhoven leren kennen, laten we openstaan 
voor ontmoeting en laten we vooral de verbinding opzoeken. En laten 
we de kansen van die Europese setting van onze provincie volop 
benutten, bijvoorbeeld als straks de Einstein-telescoop mogelijk naar 
deze regio komt.

#uitdagen, klaarstomen en onderhouden

Een nieuwe tijd vraagt om een andere benadering van mensen. 
Vaardigheden zijn hierbij veel belangrijker dan kennis. Bovendien vragen 
mensen om maatwerk: een persoonlijke aanpak, passend bij hun 
competenties en motivatie. Mensen zijn immers geen nummers. 
Het inspelen op hun behoeften en vragen vanuit een oprecht 
geïnteresseerde benadering, wordt essentieel.

Hoe iemand leert, welk onderwijs hij of zij volgt en hoe of zij zijn/haar
kennis bijspijkert, zijn in dit opzicht essentiële vragen. Leren, creativiteit en 
snelheid zijn voor iedereen anders. Daarom zijn nieuwe 
onderwijsconcepten zoals Agora, democratische scholen, ‘field labs’, 
Euregioscholen en De Gezonde Basisschool zo belangrijk, omdat ze juist 
vanuit een persoonlijke en vaak verschillende benadering kinderen en jon-
geren uitdagen voor de toekomst.

En ook als werkgever, werknemer of ondernemer – zelfs als 
gepensioneerde – hoef je niet te stoppen met leren. Hier geldt eveneens:
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#Limburg deelt haar trots

De wereld ligt tegenwoordig binnen handbereik, zowel fysiek als digitaal. 
Dit biedt enorme kansen om Limburg te ontdekken, vooral voor bezoekers 
van over de grens. Tegelijkertijd is het een unieke gelegenheid om al dat 
moois dat onze provincie te bieden heeft, met de rest van de wereld te 
delen. De combinatie van Germaanse én Romaanse invloeden en de mix 
van het Franse joie de vivre met Duitse degelijkheid en Hollandse 
nuchterheid, maken Limburg onderscheidend van de rest van Nederland. 
Tel daar de sterke Limburgse trots bij op, voortgekomen uit het mooie 
landschap, het dialect en de cultuur, en er zijn genoeg ingrediënten om 
verbindende en wervende verhalen uit en over Limburg te vertellen.

De trots om inwoner van Limburg te zijn, kent daarentegen nog veel 
onbenut gelaten kansen. De toeristische beleving kan aan kracht winnen, 
door rondleidingen door ‘locals’ langs de mooiste plekjes en aansprekende 
evenementen. Buitenlandse investeerders kunnen kennismaken met een 
zelfbewuste regio waar ondernemers, kennisinstellingen en overheden 
meedenken en samenwerken op basis van kwaliteit. Nieuwe Limburgers, 
uit binnen- én buitenland, worden gastvrij en vanuit een persoonlijke 
benadering ontvangen en meegenomen in datgene wat onze provincie zo 
mooi maakt.

Dit vraagt om de bereidheid om niet alleen trots te zijn, maar deze ook 
te delen. Echter niet in de vorm van chauvinisme dat afschrikt en uitsluit 
(‘eine vaan us’), maar dat speelt met stereotypen, verrassingselementen en 
de spanning tussen traditie en vernieuwing in het publieke domein. Trots 
en identiteit vinden hun betekenis in het debat hierover – het gesprek met 
elkaar – in alle segmenten van de samenleving. Een open houding, voorbij 
het wij-versus-zij-denken en vanuit een gezamenlijk streven om Limburg te 
vernieuwen en te verbouwen.

Het gaat om gepersonaliseerd maatwerk. Denk aan het parttime leren van 
ervaren werknemers of ondernemers, het vergroten en vernieuwen van 
ondernemerschap of het stimuleren van een bredere inzetbaarheid en 
zelfredzaamheid. De arbeidsparticipatie in Limburg is op dit moment laag, dus 
vooral op dit gebied ligt voor onze provincie een grote uitdaging te wachten. 
Alle hens aan dek! 

Die uitdaging vraagt echter om flexibiliteit en aanpassingsvermogen van 
ondernemers én van werknemers. Immers de productie van de 
eenentwintigste eeuw heeft ook medewerkers nodig die de mindset hebben 
van deze tijd. Medewerkers die over actuele kennis, vakmanschap en harde én 
zachte vaardigheden beschikken om continu bij te leren over de steeds 
snellere, nieuwe ontwikkelingen in de wereld om hen heen. En deze uitdaging 
vraagt ook om nieuwe Limburgers. Mensen die van elders komen om hun 
talenten hier in te zetten, die hier gaan wonen en die actief gaan deelnemen 
aan de samenleving. Samenwerken binnen en buiten de provinciegrenzen is 
alleen succesvol als we elkaar begrijpen. Beheersing van de Franse en Duitse 
taal blijft daarom een belangrijke vaardigheid. 
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Glokale productie 
en consumptie

Thema 2
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Inleiding

Een energieneutrale en klimaatbestendige leefwereld met behoud van 
welvaart en welzijn. Dat is een transitie die ook Limburg nastreeft en 
raakt. Energie- en klimaatneutraliteit, zorgvuldig grondstofgebruik en 
hoogwaardige kwaliteit, zijn leidende begrippen voor de 
maatschappelijke en economische ontwikkeling de komende jaren. 
De urgentie hiervan wordt meer en meer onderschreven. 

Uit onderzoek komt naar voren dat inwoners van Limburg zich, net als 
elders in Nederland, zorgen maken over de gevolgen van 
klimaatverandering. Limburgers investeren relatief meer in alternatieve 
vormen van energie én zijn positief over de ontwikkeligen in de techniek. 
Met andere woorden: de voedingsbodem is rijp om in Limburg versneld 
toe te groeien naar een energieneutrale en circulaire samenleving. En 
deze groei is reeds gestart. Neem de regio Venlo, die de principes van 
Cradle-to-Cradle heeft omarmd en wil uitgroeien tot leidende regio op 
dit gebied. Het Chemelot Industrial Park beoogt de meest competitieve 
en duurzame chemie- en materialensite van West-Europa te zijn in 2025. 
Zulke kartrekkers spelen een essentiële rol in de transitie van Limburg 
naar een duurzame maatschappij. 

Thema 2: Glokale productie en consumptie

“Er kan naar de toekomst meer gedaan worden 
aan educatie op dit onderwerp. We zullen met alle 
grondstoffen zorgvuldig moeten omgaan. Er komen 
grote tekorten. Mijn advies is om zoveel mogelijk 
circulair te gaan denken en leven.”

- Reactie op LinkedIn op het onderwerp ‘Klimaat en energie’

“
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Context

De duurzaamheidstransitie is van groot belang; 
vanuit ecologisch oogpunt én voor de 
economische stabiliteit, veiligheid en 
voedselzekerheid. Voorop staat dat met 
energiebesparing de goedkoopste en snelste 
CO2-reductie is te bereiken. Dit geldt voor 
huishoudens, maar zeker ook voor bedrijven. De 
verwachting is dat door de aangescherpte normen 
in Europa en Nederland, de prijzen voor elektriciteit 
en warmte steeds zwaarder gaan drukken op de prijs 
van producten. Ook vanuit financieel-economisch 
oogpunt zullen daarom energie-efficiënte 
productiemethoden steeds aantrekkelijker worden.

Energiebehoefte

Eén van de meest ingrijpende uitdagingen in de 
komende decennia is de verduurzaming van de 
Nederlandse energievoorziening. Hoe kunnen we 
het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen 
en de productie van duurzame energie vergroten? 
Het aandeel hernieuwbare energie groeit gestaag, 
maar de transitie vraagt om grote investeringen. In 
Limburg wekken we slechts 4% van de 
hernieuwbare energie in Nederland op. Limburg is 
een relatief windluwe provincie. Energieproductie 
met wind in Limburg is maar beperkt mogelijk. 
We zullen sowieso een mix van energietechnieken 
nodig hebben om de transitie te realiseren. 
Energieproductie dichterbij de gebruiker, meer 
decentraal en in nieuwe coöperatie-achtige 
organisatievormen. Vooral de vraag naar warmte 
(ruimteverwarming, warm water en industriële 
productie) vraagt aandacht: hoe gaan we dat 
realiseren zonder fossiele brandstoffen? 

Limburgse economie

De Limburgse economie wordt steeds minder 
conjunctuurgevoelig. Dat is goed nieuws, dat we 
mogen bijschrijven op het conto van het 
campusbeleid. Hierin wordt, samen met onderwijs 
en bedrijfsleven, ingezet op de kracht van Limburg: 
chemie, industrie, landbouw, (gezondheids)zorg,
 logistiek en smart services. Topsectoren die flink 
bijdragen aan het Bruto Regionaal Product, doen dat 
ook aan de uitstoot van broeikasgassen. Doelen op 
het gebied van duurzaamheid dwingen tot het 
terugdringen van CO2 en het afbouwen van het 
gebruik van fossiele energie. Een enorme, maar 
noodzakelijke opgave om een duurzame toekomst 
voor Limburg te realiseren. Het gaat dan om de 
verduurzaming van producten, productieprocessen, 
het gebruik en de ontwikkeling van grondstoffen, 
materialen en brandstoffen. Met kennis, focus en 
investeringen kan Limburg een koploperfunctie 
vervullen en als voorbeeld dienen voor Nederland en 
andere plekken in de wereld. Dit biedt kansen voor 
de campussen, maar ook voor het midden- en 
kleinbedrijf. Dit zorgt ervoor dat sectoren 
duurzamer worden. Daarnaast is duurzaamheid op 
zichzelf een interessant businessmodel gebleken, 
ook in de toeristische sector. 

Bij het midden- en kleinbedrijf gaat productie vaker 
op locatie plaatsvinden, in kleinere series en meer 
op individuele maat gemaakt. Bovendien zien we 
dat productiebedrijven steeds meer waarde halen uit 
aftersales en diensten die meegeleverd worden met 
het product. Decentrale productie, ook van energie, 
zal eerder regel dan uitzondering zijn. Decentrale 
productie vraagt ook om modern vakmanschap. 

Thema 2: Glokale productie en consumptie
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Gevolgen ondernemerschap

Door de digitalisering van de maatschappij en 
economie, veranderen allerlei sectoren van 
karakter. Zo hoeft er vaak minder geproduceerd te 
worden, hoeven diensten minder vaak fysiek te 
worden aangeboden en kan transport deels 
overbodig worden. Bovendien is er – mede door 
de globalisering in de afgelopen decennia – steeds 
meer belangstelling voor het opereren op een kleine 
schaal. Dat geldt voor streekproducten, maar ook 
voor zorg in de eigen buurt, en nieuwe vormen van 
onderwijs. 

Noodzaak tot faciliteren

Onze energie-, weg- , water-, leiding-, spoor- en 
digitale netwerken zullen de transitie naar een 
verduurzaamd Limburg mogelijk moeten maken. 
De infrabeheerders, dus ook de Provincie, dienen 
de circulaire economie te faciliteren. Bestaande 
structuren mogen geen belemmering zijn. 
Bovendien ontstaan er tal van nieuwe kansen. 
Waarom zouden we een weg niet energieneutraal 
kunnen maken door deze zelf de groene energie 
te laten opwekken voor de straatverlichting? Of dat 
we verkeersdrukte realtime kunnen reguleren met 
behulp van slimme algoritmes, die data verwerken 
tot praktische informatie? Of dat we parkeergarages 
benutten voor zelfrijdende deelauto’s, die 
tegelijkertijd dienst doen als energieopslag? 
Een adequate digitale infrastructuur vormt een 
belangrijke randvoorwaarde voor succes van 
verduurzaming. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
slimme apps en snelle digitale verbindingen die 
energievraag- en aanbod realtime kunnen koppelen 
en de opkomst van het ‘internet of things’. 

Voedsel

Voedsel is energie. De productie van voedsel, zo 
kenmerkend in het Limburgse landschap, verandert 
vanuit dezelfde perspectieven: energieneutraal, met 
zorgvuldig grondstof- en watergebruik, kwalitatief 
hoogwaardig en met oog voor alternatieven voor 
onze reguliere voedselbronnen. Kleinschalige en 
lokale productie spelen hier een steeds belangrijkere 
rol, ook met betrekking tot veiligheid en
traceerbaarheid. Daar komt nog bij dat voedsel een 
belangrijke component van gezondheid is. 
Voedsel en gezondheid raken steeds meer met 
elkaar vervlochten. Limburg heeft de kennis en de 
mogelijkheden om dit verder te ontwikkelen. 

Gevolgen weers- 
en klimaatextremen

De klimaatveranderingen en de weersextremen die 
hiermee gepaard gaan, stellen Limburg voor 
uitdagingen over de inrichting van land en stad. 
Hittegolven, droogte en overstromingen zullen gaan 
toenemen. Piekbuien veroorzaken nu al problemen 
met de rioleringscapaciteit. De Maas, maar ook de 
beken in Limburg, krijgen te maken met lange droge 
en natte perioden. Weersextremen kunnen ook 
oorzaak zijn van andere problemen: transport raakt 
verstoord, gebrek aan koelwater leidt tot 
economische schade en extreme hitte geeft 
gezondheidsproblemen, vooral voor oudere 
inwoners van Limburg.

Om de waterveiligheid te waarborgen, zijn er 
veranderingen in de openbare ruimte nodig. Steden 
zullen waterbuffers gaan inrichten, meer aandacht 
moeten hebben voor groen in de stad en het areaal 
aan verharde ondergronden proberen te 
verminderen, om zo temperaturen en 
waterhoeveelheden de baas te kunnen. En ook de 
erosieproblematiek, met name in het Heuvelland, zal 
leiden tot herinrichting en verandering van de rol van 
het landschap.
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Agenda

Thema 2: Limburg in beweging

#energietransitie

De energietransitie is een uitdaging waar een lange adem voor nodig is. 
Het toenemende gevoel van urgentie is een hoopvol begin. 
Energiebesparing is een eerste opgave in de transitie. Kansen zijn er wel 
degelijk. Limburg heeft bijvoorbeeld een redelijk oud woningbestand; 
grootschalige nieuwbouwwijken zijn vanwege de demografische 
ontwikkelingen niet aan de orde geweest de laatste decennia. 
Energiebesparing in de gebouwde omgeving is vaak nog volop te 
realiseren. Het enorme dakoppervlak in Limburg biedt bovendien de 
gelegenheid tot veel lokale elektriciteitsproductie met zon-PV. Limburg 
kan daarnaast een koplopersrol vervullen in de energietransitie in de 
chemische (proces)industrie, zoals Chemelot nu al beoogt.

De energietransitie vraagt grote investeringen van iedereen: burgers, 
bedrijven en overheden. Een gedifferentieerde aanpak is nodig voor 
verschillende maatschappelijke energiebehoeften: lage 
temperatuurwarmte in gebouwen, voor verwarming en warm water; 
hoge temperatuurwarmte voor industriële productie, transport en de 
werking van verlichting en elektrische apparaten. We moeten oog 
hebben voor besparen, kansrijke hernieuwbare bronnen aanspreken en 
kennis ontwikkelen. 

Productie van hernieuwbare energie gaat steeds kleinschaliger en dichter 
bij de gebruiker plaatsvinden. Het faciliteren van decentrale 
energieopwekking is van belang. Bestaande structuren mogen geen 
belemmering zijn en infrabeheerders moeten daarop anticiperen. Dat 
vraagt van elke infrabeheerder en dus ook van de Provincie om continu 
mee te denken en mee te investeren in nieuwe netwerken en 
opslagsystemen.

#circulaire economie 

De circulaire economie is noodzakelijk door de gestage uitputting van 
onze natuurlijke hulpbronnen. Dit betekent productieketens gesloten 
houden en geen afval verbranden of storten. Deze beweging biedt 
kansen voor nieuwe ondernemingen en uitdagingen voor 
bestaande organisaties, waarbij  we moeten komen tot een gezonde 
mix van bestaande bedrijven, nieuwe starters en snelle groeiers. De 
potentie van circulaire economie is groot; vanzelfsprekend als bijdrage 
aan een duurzame ontwikkeling, maar ook als het gaat om het creëren 
van nieuwe banen. De uitdaging is om zoveel mogelijk Limburgse 
ondernemers, zowel groot als klein, mee te laten doen aan de beweging 
naar een circulaire economie. Dit vraagt ook om een overheid die 
meedenkt en meewerkt in het creëren van randvoorwaarden, zoals 
locaties en ontsluiting. Om dat in goede banen te leiden past een 
actieve, wervende houding beter, dan een afwachtende en afwerende.

De overheid zou een energieke en betrouwbare innovatiepartner kunnen
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#kracht van het land

Investeringen in energietransitie en klimaatadaptatie leggen nieuwe 
claims op onze ruimte. Tot voor kort domineerde een aantal grote 
elektriciteitscentrales de energiehuishouding, maar in de toekomst zal de 
energieproductie er diffuser uitzien. In Limburg zijn we derhalve 
genoodzaakt om onze ruimte slim te benutten. Zeker omdat het 
Limburgse landschap voor Nederland uniek is. Het is een uniek 
landschap dat veel kwaliteiten heeft en ook vele functies vervult: onder 
meer op het gebied van recreatie en ontspanning, (agrarisch) 
ondernemerschap en natuurbeleving. Onder invloed van de duurzame 
transitie komen daar functies op het gebied van energie en 
water)veiligheid bij. 

Het landschap is alleen compleet in samenhang met stedelijkheid. De 
stad gaat meer en meer als centrum fungeren van maatschappelijke en 
economische dynamiek en daarmee als aantrekkingsfactor voor talent. 
De stad biedt tevens nieuwe kansen bijvoorbeeld om energie duurzaam 
op te wekken, duurzame bouwtechnieken toe te passen of om slim 
mensen en goederen te verplaatsen. Stad en land zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Het gaat erom de balans tussen beiden te bewaken, 
om te bewaren en te vernieuwen, om te ontsluiten en te beschermen. 

zijn, die een voorbeeld stelt voor anderen als het gaat om het meehelpen 
aan de transitie naar een verduurzaamd Limburg. De overheid zou nieuwe 
diensten en producten die bijdragen aan een duurzame transitie kunnen 
(helpen) lanceren. Ambtenaren die werken op biobased meubilair of vangrails 
langs de weg die gemaakt zijn van veilige, maar duurzame materialen: 
initiatieven die zomaar de toekomstige rol van de toekomstige overheid kunnen 
kenmerken. Net als door het uitdagen van leveranciers bij opdrachten, om 
nieuwe, circulaire alternatieven te ontwikkelen en uit te proberen. Of door het 
aanwakkeren van experimenten en niet-circulaire initiatieven af te wijzen. 
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Inleiding

Het zijn drukke tijden: Onze kennis groeit, ons leven digitaliseert, grenzen 
vervagen en informatie is overal en altijd beschikbaar. We leven in een 
verbonden economie en samenleving, connected, 24 uur per dag. In dat 
web van netwerken, staan informatie, mensen, producten en middelen, 
sneller en grenzelozer dan ooit met elkaar in verbinding. Op de 
werkvloer én in het dagelijks leven. De (ver)binding onderling verandert 
wel, van traditionele ontmoetingen naar vluchtige contacten op social 
media, van vaste contracten en een baan voor het leven naar contracten 
voor bepaalde tijd. 

De impact van die veranderingen in de samenleving is enorm. We 
kunnen bijna niet meer zonder technologie en de instant kennis en 
informatie, die smartphones en tablets ons bieden. De afhankelijkheid 
van kennis en techniek neemt toe. Wij zien ook in Limburg dat mensen 
met een goed opleidingsniveau en zeker over hun bestaan, zich vol 
vertrouwen bewegen in de kenniseconomie en de netwerksamenleving. 
We zien ook een tegenbeweging ontstaan van mensen die zo nu en dan 
rust zoeken met mindfulness, een sabbatical of met retraite. 

De kwetsbare groepen hebben meer en meer moeite om uit de voor 
hen beklemmende situatie en omgeving te ontsnappen. Zij ervaren een 
groot isolement, in plaats van dat ze zich onderdeel voelen van de 
netwerksamenleving. 

Doordat de samenleving verandert, verschuiven ook maatschappelijke 
normen, waarden en verhoudingen. Zaken die vanzelfsprekend lijken, 
zijn nu aan discussie onderhevig. Dat betekent dat ook het openbaar 
bestuur wordt uitgedaagd om dingen anders te organiseren, wil zij van 
toegevoegde waarde blijven en haar autoriteit in stand houden. Het 
openbaar bestuur heeft een taak om deze patronen te ontdekken en 
te doorbreken, om zo een vorm van sociaal en bestuurlijk evenwicht te 
bewaren. Een actieve aanwezigheid van Limburgse overheden op alle 
schaalniveaus, van lokaal tot internationaal, is essentieel om dit 
evenwicht voor de toekomst te bewaren. Dit vraagt om een stevig 
verankerd en afgewogen takenpakket voor Provincie en gemeenten. 

Thema 3: Ontbinding en nieuwe verbinding

“Realistische doelstellingen stellen met de burgers 
en deze ook naleven. Durven in dialoog te gaan en 
vooral de burger serieus nemen.”

- Reactie op LinkedIn op het onderwerp ‘Nieuw georganiseerde samenleving’

“
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Context

Limburg heeft traditioneel gezien een rijk 
verenigingsleven. De ontzuiling en de ontkerkelijking 
liggen al jaren achter ons en hebben hun sporen 
al in de sociale infrastructuur nagelaten. Maar ook 
nu, en dat wordt ook de komende jaren voorzien, 
hebben verenigingen steeds meer moeite om leden 
en actieve leden te werven. Vooral jongeren tonen 
minder interesse om actief te zijn in een vereniging. 
Maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn 
op veranderingen in het verenigingsleven zijn de 
toenemende behoefte aan beleven en ervaren, de 
demografische ontwikkeling in Limburg, de 
individualisering, de verandering van de kijk op de 
verhouding tussen de rechten en de plichten in een 
vereniging en de ontwikkelingen in de ICT. 
Traditionele verenigingen hebben moeite om mee te 
bewegen in het tempo van de veranderende wensen 
van de jeugd. Ook lager opgeleide en vooral 
allochtone inwoners voelen zich minder betrokken 
bij het verenigingsleven in onze provincie. Het 
uitdunnende traditionele verenigingsleven is een 
treffend voorbeeld van ontbinding van brede en 
sturende sociale structuren in Limburg. De 
Limburgse sociale infrastructuur verandert hierdoor 
sterk.

Er ontwikkelen zich wel andere gemeenschappen. 
Er zijn plekken in Limburg waar inwoners en 
ondernemers juist opstaan, initiatief nemen en de 
krachten bundelen. Zij zoeken een eigen weg, om 
te zorgen voor elkaar en voor de omgeving. Vaak in 
heel nieuwe vormen. De kleine schaal van dorpen 
maakt dat met name dáár waar inwoners elkaar 
weten te vinden. Op deze plekken heeft de 
overheid nog maar een beperkte taak. In veel dorpen 
bruist het van de energie, van de participatie, sociale 
verbanden en zijn er vele initiatieven die een grote 
groep mensen weten te bereiken.

In de Limburgse steden is het anders. Ook hier zien 
wij bijzondere initiatieven, eveneens in nieuwe 
vormen van samenleven en ondernemerschap. 
Maar het aantal kwetsbare groepen is hier groter

en bovendien zijn door de omvang van de steden 
de sociale verbanden zwakker dan in de dorpen. 
Terwijl in de steden de behoefte aan meedoen in 
de samenleving misschien wel het grootst is. Voor 
groepen in een kwetsbare positie is het moeilijk om 
zelfredzaam te zijn. Zij kunnen vaak niet 
terugvallen op een sociaal vangnet in de directe 
omgeving. Met een terugtredende overheid en een 
beroep op een meer actieve samenleving, redden 
we het niet overal. Kwetsbare groepen vragen om 
een actieve en gerichte overheid, op kleine schaal, 
op het niveau van de wijk, de klas, het gezin, de 
vereniging. Met name in de meest kwetsbare wijken 
van onze Limburgse steden is dit hard nodig. 
Het openbaar bestuur is alleen dáár aan zet waar 
samenleving en markt falen.

Ook voor de komende jaren kan Limburg nog steeds 
genieten van actieve burgers en ondernemers die 
er grotendeels prima in slagen voor zichzelf, voor 
elkaar en voor de directe omgeving te zorgen. 
Limburg barst nu al van de actieve mensen, 
gezelschappen en nieuwe, anders ingerichte 
verenigingen. De meeste inwoners van Limburg 
creëren prima hun eigen toekomst. De overheid zou 
dit nog actiever mogen koesteren, zonder zaken te 
problematiseren, waarbij de politiek wel 
nadrukkelijk de aansluiting met nieuwe groepen 
moet blijven zoeken. 

De opgaven voor het lokale bestuur zijn fors groter 
en complexer dan pakweg twintig jaar geleden. 
Sterker nog, de economische, maatschappelijke en 
bestuurlijke werkelijkheid speelt zich in toenemende 
mate af op het regionale niveau. Dit vereist een sterk 
samenspel van gemeenten met haar inwoners en 
met ondernemers, onderwijsinstellingen en 
medeoverheden. 

Thema 3: Ontbinding en nieuwe verbinding
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De veranderingen in de economie, in eigendom, 
beheer en gebruik van de openbare ruimte én in de 
manier waarop wij samenleven, zorgen voor nieuwe 
vragen die aan beleidsmakers worden gesteld. 
De wisselwerking tussen de wijze waarop de 
samenleving zich organiseert en de wijze waarop 
beleid wordt ontwikkeld, moet worden hersteld en 
vernieuwd. Initiatieven van burgers en sociaal 
ondernemerschap ontstaan wanneer 
maatschappelijke problemen zich voordoen en niet 
adequaat door de omgeving of markt worden 
opgelost. De overheid moet in die gevallen ruimte 
maken en zal haar eigen rol en manier van werken 
moeten herzien.
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Agenda

Thema 3: Ontbinding en nieuwe verbinding

#samenwerkende overheden – 
krachten bundelen

De Limburgse samenleving moet kunnen rekenen op een krachtig 
openbaar bestuur, dat toeziet op een gezonde economie in een 
dynamische samenleving. Dit vraagt om een sterk samenspel tussen 
gemeenten, die elkaar niet in de weg zitten, maar die elkaar juist 
versterken. Daadkrachtig en ontwikkelgericht met elkaar optrekken op 
het vlak van economie-arbeidsmarkt-onderwijs in samenhang met de 
daarbij behorende woon- leefomgeving. En die samenwerking mag niet 
beperkt blijven tot overheden alleen, maar dient een onderdeel te 
vormen van een open partnerschap met andere partners en 
burgergeledingen. 

#samenredzaamheid en de rol van de overheid

Om de economische groei te accommoderen heeft Limburg alle 
talenten hard nodig om een welvarende en vitale provincie te zijn en te 
blijven. Samen optrekken en de krachten bundelen; dat is nodig voor de 
economie, voor een gezonde inclusieve samenleving, voor bruisende 
steden en levendige dorpen. Een Limburg van twee snelheden zorgt niet 
alleen voor een sociale en bestuurlijke onbalans; het zal ook 
onvoldoende zijn om de economische doelen te bereiken en iedereen 
daarvan te laten profiteren. 

#meedoen: een kwestie van willen en kunnen 

Zelfredzaamheid is een groot goed, maar niet iedereen kan en wil 
meedoen aan de samenleving. Op plekken waar initiatieven uitblijven, 
waar de onderlinge sociale verbanden zwak zijn en benodigde kennis 
ontbreekt, kan de overheid een grote rol spelen in het verbeteren van het 
dagelijks (samen)leven van mensen. Zodat mensen worden 
aangemoedigd om mee te doen in de directe omgeving, om deel te 
nemen aan het onderwijs en de arbeidsmarkt en in contact komen met 
het openbaar bestuur. De uitdaging is vooral het bereiken van 
kleinschalige en informele netwerken op de sublokale schaal. Op dit 
punt zien we soms aarzelingen bij de overheid, waarbij te vaak een 
beroep wordt gedaan op allerlei individuele en fundamentele rechten. 
Maar om kwetsbare groepen in de samenleving te beschermen, 
ondersteunen en activeren, kan juist krachtig optreden door de overheid 
van grote waarde zijn.
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#overheden als vertegenwoordiging 
in het digitale tijdperk

De kansen die digitalisering, sociale innovatie en de 
netwerksamenleving bieden, bieden veel inspiratie voor het komen tot 
nieuwe ideeën en inzichten over de bestuurlijke organisatie van de 
overheid, zowel lokaal als provinciaal. Democratie, beleid en 
dienstverlening kunnen aan effectiviteit en efficiency winnen door een 
stap voorwaarts te maken. Bijvoorbeeld met behulp van directe en 
participatieve democratie, nieuwe vormen van bestuur en een volledige 
digitalisering van de werkprocessen. En alleen daar waar het stroef loopt, 
kan de overheid helpen mensen in beweging te krijgen als spontane 
initiatieven en activiteiten uitblijven. 
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Een digitale
sprong in de 
toekomst

Thema 4
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Inleiding

Digitalisering verandert ons leven ingrijpend. Denk alleen al aan ons 
werk, de zorg en de mobiliteit. Of aan het onderwijs, cultuur, 
communicatie en de manier waarop beslissingen worden genomen – 
de samenleving verandert in snel tempo en op alle fronten. Het nieuws 
staat bol van de kansen en bedreigingen als gevolg van de digitalisering 
van de samenleving. De digitale technologie biedt veel mogelijkheden 
tot een grotere maatschappelijke deelname van mensen uit alle lagen 
van de bevolking. Van de andere kant: kan iedereen de aansluiting vinden 
in de digitale wereld? 

Technologische ontwikkelingen lijken ons te overkomen, maar met 
wetten, toezicht en politiek-bestuurlijke keuzes kunnen we wel degelijk 
invloed hebben en grip krijgen op wat er in de digitale wereld gebeurt. 
We moeten ons dus voortdurend afvragen welke maatschappij wij willen, 
welke belangen we beschermd willen zien en welke digitale 
mogelijkheden daarbij passen. 

Thema 4: Een digitale sprong in de toekomst

“De 65-plussers kunnen het zeker niet bijbenen. Zij 
hebben de basis namelijk nooit geleerd. Zonder de 
basis krijg je nooit alle nieuwe vertakkingen onder de 
knie.”

- Reactie op Facebook op het onderwerp ‘Nieuwe technologie’

“
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Context

Economie en arbeidsmarkt

De digitalisering van onze samenleving leidt 
onherroepelijk tot economische 
structuurveranderingen. Traditionele markten, zoals 
bijvoorbeeld finance en retail, worden door 
ontwrichtende innovaties op hun kop gezet. Er 
ontstaan nieuwe productmarktcombinaties, die ons 
consumptiegedrag veranderen, die zorgen voor 
nieuwe bedrijvigheid en tegelijkertijd oude bastions 
afbreken. 

Banen verdwijnen en banen ontstaan. Robotisering 
en automatisering zullen zorgen voor een daling 
van het aantal banen dat nu nog met name wordt 
ingevuld door lager opgeleiden. Denk aan productie 
of administratief werk, logistieke banen, werk in de 
transportsector en een uiteenlopende reeks 
dienstverlenende functies. Nieuwe banen ontstaan 
omdat nieuwe diensten worden aangeboden die 
mogelijk worden gemaakt door nieuwe technieken. 

Digitale vaardigheden en een goede digitale 
infrastructuur houden Limburg concurrerend 
en aantrekkelijk voor verandering en nieuwe 
bedrijvigheid. Startup-ecosystemen moeten het hart 
worden van de nieuwe economie en het 
businessmodel van Limburg. Zover is de Provincie 
echter nog niet: Er zal zowel door de overheid als 
het bedrijfsleven samen verder moeten worden 
gebouwd aan een infrastructuur waar startups 
kunnen ontstaan en opschalen.

Sociale impact

Digitale mogelijkheden brengen de wereld bij de 
mensen binnen. Behoeften van mensen worden 
met big data geanalyseerd, slimme interfaces met 
toenemende snelheid zorgen voor maatwerk, zodat 
de consument op zijn wenken bediend kan worden. 
Of het nu gaat om online shopping of het checken 
van je gezondheid. 

De sociale impact van onder andere smartphones en 
tablets stelt mensen in staat hun leven op een 
nieuwe manier te organiseren: hun sociale leven, 
bank- en verzekeringszaken, online shopping, 
enzovoorts. Allemaal zaken die het leven 
eenvoudiger kunnen maken. De wereldwijde 
verbondenheid die digitale media bieden, verkleint 
taalproblemen en culturele barrières. Zij versnellen 
het ontstaan van een netwerksamenleving waarin 
burgers en bedrijven met elkaar informatie 
uitwisselen, kennis ontwikkelen, ideeën bedenken, 
besluiten nemen en zich organiseren. Wel vraagt het 
omgaan met technologie specifieke vaardigheden 
van mensen. 

Echter, niet iedereen beschikt of kan beschikken over 
dezelfde vaardigheden. Hierdoor zijn de voor- en 
nadelen van de digitalisering ongelijk verdeeld in de 
samenleving. Er lijkt zich hierdoor een toenemende 
digitale kloof te vormen tussen hoogopgeleiden aan 
de ene kant en middel- en laagopgeleiden aan de 

Thema 4: Een digitale sprong in de toekomst
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Smart Cities & Mobility

De samenleving wordt complexer. Verstedelijking 
(niet per se de stad, maar wel de stedelijke 
agglomeratie!) zorgt ervoor dat bereikbaarheid, 
leefbaarheid, duurzaamheid, luchtkwaliteit, geluid, 
energie, gezondheid en economische vitaliteit steeds 
grotere uitdagingen worden. In Zuid-Limburg wonen 
circa zeshonderdduizend inwoners op een relatief 
klein oppervlak – de Euregio Maas-Rijn telt zelfs circa 
vier miljoen inwoners. 

Integraliteit is de sleutel om de problemen van de 
toekomst aan te kunnen. Big data en slimme 
analysetechnieken kunnen de samenleving 
hierbij helpen. De behoefte aan ‘smart cities’, die met 
behulp van digitale technologie deze uitdagingen 
aanpakken, groeit dan ook gestaag. 

Een economie die vernieuwing als centraal thema 
heeft, kan natuurlijk niet zonder alle nieuwe vormen 
van dataverzameling en -gebruik. Data is het nieuwe 
goud. Bedrijven onderkennen dat. Ook de 
overheden in Limburg (gemeenten en Provincie) 
werken daarom samen met het Centraal Bureau 
voor de Statistiek om nieuwe vormen van 
dataverzameling en -presentatie te ontwikkelen. 
De Universiteit Maastricht heeft zich aangesloten bij 
andere instellingen in het land, in de vorm van het 
samenwerkingsverband ’De Digitale Samenleving’. 
De universiteit zet de komende jaren fors in op data 
sciences. 

Op het terrein van Smart Mobility participeert de 
Provincie in een programma met Brabant, om 
steden in de regio nog sterker complementair aan 
elkaar te maken. Goede verbindingen (fysiek en 
digitaal) vergroot de agglomeratiekracht en er kan 
van elkaars kwaliteiten worden geprofiteerd. Een 
verhoogde connectiviteit maakt welvaart en welzijn 
mogelijk. Praktische belemmeringen zitten echter 
nog vaak in de weg. Door digitale technologie toe te 
passen op uitdagingen als verkeer, bereikbaarheid en 
infrastructuur, wordt er een impuls gegeven aan de 
mobiliteit van stad én regio.

Digitale dienstverlening

De dienstverlening door de overheid zal steeds 
verder digitaliseren. Dit is veiliger, goedkoper en 
sneller. De Rijksoverheid ontwikkelt hiervoor op dit 
moment een ambitieuze, brede agenda, die in de 
provincies navolging moet krijgen. Want provincies 
en gemeenten krijgen steeds meer uitvoeringstaken 
van het Rijk. Overheidsorganisaties maken daarom 
steeds vaker gebruik van nieuwe mogelijkheden 
voor kennis- en datavergaring, evenals commerciële 
organisaties. 

De hoeveelheid beschikbare data over personen en 
processen is de laatste jaren sterk toegenomen. Dit 
komt doordat data tegenwoordig vaak als bijproduct 
geproduceerd en geregistreerd wordt bij tal van da-
gelijkse handelingen, zoals het gebruik van internet, 
sociale media, mobiele telefoons en verschillende 
applicaties. Door datasets met elkaar te 
combineren, kunnen we nieuwe, praktisch bruikbare 
kennis genereren. 

Maar meer en beter gebruik van data, heeft ook een 
schaduwkant: Het gevaar voor identiteitsfraude, 
cybercrime en privacyschending neemt immers toe. 
Bovendien zien we dat de schuilgaande machten en 
krachten achter de digitalisering van de 
maatschappij ondoorzichtig zijn. Facebook, Google, 
Uber, Big Data, Blockchain, kunstmatige intelligentie: 
Het is maar een kleine groep mensen die schuil gaat 
achter de digitale transformatie van ons leven.
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Agenda

Thema 4: Een digitale sprong in de toekomst

#katalysator voor verandering

De voortschrijdende digitalisering en de opmars van technologie, 
hebben een grote impact op onze maatschappij en economie. Limburg 
moet de flexibiliteit hebben om in de nabije toekomst op uitdagingen die 
hierdoor ontstaan, in te kunnen spelen. Goede digitale vaardigheden en 
een goede digitale infrastructuur, zorgen dat Limburg concurrerend en 
aantrekkelijk wordt én blijft. Goede scholing, het bouwen van 
startup-ecosystemen en het doorontwikkelen van de 
Brightlands-campussen, zullen hieraan bijdragen. Hierdoor verandert 
digitalisering van een ogenschijnlijke bedreiging in een kansrijke 
katalysator voor verandering en vernieuwing.

#samenleving en economie 

Digitalisering zorgt voor een kloof tussen mensen die hierin mee kunnen 
gaan en diegenen die dit niet lukt. Het is belangrijk om mensen die niet 
lijken aan te haken, door middel van bijvoorbeeld scholing – volgens 
het principe ‘Een Leven Lang Leren’ – actief te betrekken. Ondernemers 
dienen te sturen op innovatiekracht en de ontwikkeling van nieuwe 
productmarktcombinaties, die vaak sectoroverstijgend van karakter 
zullen zijn. Hierdoor kunnen ze straks mee bewegen met de 
economische structuurveranderingen, als gevolg van de digitalisering. 
De overheid kan hierin een faciliterende rol spelen, om zo een gunstig 
vestigings- en ondernemingsklimaat te garanderen. Door te investeren 
in startup-ecosystemen, zoals bijvoorbeeld Techruption, ontstaat er een 
voedingsbodem voor nieuwe spelers die maatschappelijke en 
economische uitdagingen op een andere manier gaan benaderen. 
Zij zullen Limburg verder op weg helpen richting de toekomst.

#Smart Cities & Smart Mobility

Door op een slimme manier te werken aan de verdichting van onze 
steden en uitdagingen die spelen in krimpgebieden, verbeteren we de 
bereikbaarheid, leefbaarheid en kwaliteit van Limburg. Door data te 
verzamelen en te analyseren en door gebruik te maken van nieuwe 
technologische mogelijkheden, kunnen grote opgaven voor de 
maatschappij en economie, in samenhang met elkaar worden opgepakt. 
Denk aan uitdagingen op het gebied van onder andere duurzaamheid, 
luchtkwaliteit, energie, gezondheid, verkeersveiligheid en sociale 
cohesie.
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#overheden als vertegenwoordiging 
in het digitale tijdperk

Digitalisering is niet het doel an sich, maar juist een middel. Het is 
namelijk dé manier om de dienstverlening van de overheid naar de 
burger toe te vernieuwen en te verbeteren. Daarbij is het  belangrijk dat 
burgers geen extra hindernissen hoeven te nemen, maar juist de 
vruchten kunnen plukken van nieuwe, aan hun behoeften 
beantwoordende diensten. Bovendien kunnen data en technologie actief 
worden aangewend om tot een goede beleidsontwikkeling en 
evenwichtige besluitvorming te komen. Het biedt zelfs de kans om met 
burgers in dialoog te gaan. Daar tegenover staat dat de overheid 
verantwoord gebruik van data en technologie, door zowel commerciële 
partijen als de overheid zelf, dient te waarborgen. Burgers moeten actief 
gebruikmaken van de voordelen van de gedigitaliseerde samenleving, 
maar mogen niet de dupe worden van misbruik van data en inbreuk op 
hun privacy. De overheid kan hier een regelgevende en 
toezichthoudende rol in spelen.

#open ruimte 
– agendapunten voor de toekomst
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Bijlage 1: Uittreksel Literatuurstudie 
‘Limburg in een veranderende wereld

Een inventarisatie van trends en ontwikkelingen voor de Limburgagenda 2017’ 
– Bart Swanenvleugel, 2017

Ter voorbereiding op de interactieve inspiratieavonden met vertegenwoordigers uit de Limburgse
samenleving is in beeld gebracht welke toekomstige ontwikkelingen relevant kunnen zijn voor het
provinciale beleid en welke grote opgaven wachten. Hiertoe is een studie uitgevoerd van actuele
publicaties van de belangrijkste adviescolleges van de Regering en Parlement.

Wat biedt deze notitie?

Ter voorbereiding op de interactieve inspiratieavonden met vertegenwoordigers uit de Limburgse 
samenleving is in beeld gebracht welke toekomstige ontwikkelingen relevant kunnen zijn voor het 
provinciale beleid en welke grote opgaven wachten. Hiertoe is een studie uitgevoerd van actuele 
publicaties van de belangrijkste adviescolleges van de Regering en Parlement.

Welke toonaangevende ontwikkelingen zijn gaande?

Op diverse thema’s doen zich de komende jaren grote en minder grote veranderingen voor. 
Sommige daarvan zijn nu al gaande, van andere is het nog onzeker of en hoe ze zich zullen 
voltrekken. De ontwikkelingen en daaruit volgende opgaven voor de volgende vijf thema’s, in dit 
rapport beschouwd als drijvende krachten, zullen in elk geval andere thema’s verregaand 
beïnvloeden:

1. technologische versnelling
2. klimaatadaptatie en energietransitie
3. ongelijk verdeelde bevolkingsontwikkeling en veranderende leeftijdsopbouw
4. internationale migratie en integratie van migranten
5. voortgaande verstedelijking

De overige thema’s hangen – in elk geval deels –samen met de vijf bovengenoemde. 
Het gaat in het kort om ontwikkelingen op de volgende thema’s:

6. samenleving en democratie
7. leefpatronen
8. cultureel kapitaal en erfgoed
9. arbeidsparticipatie en arbeidsmarkt
10. woningmarkt
11. landelijk gebied
12. bereikbaarheid

Wat betekent dat voor Limburg?

Alle beschreven trends en ontwikkelingen zullen op enige wijze van betekenis zijn voor Limburg. 
De ontwikkelingen op de volgende thema’s lijken in Limburg bijzondere aandacht te verdienen:

• klimaatverandering en energietransitie
• demografische ontwikkelingen
• voortgaande verstedelijking
• landelijk gebied
• bereikbaarheid



Technologische versnelling in het kort

Belangrijkste bewegingen 

Nieuwe technologische mogelijkheden en ontwikkelingen gaan steeds meer een prominente rol spelen in 
het ondernemen, besturen en het dagelijks leven. Het verbinden van technologieën brengt ontwikkelingen 
in een stroomversnelling, denk aan het volgende:

• digitaliseren productieprocessen;
• internet der dingen;
• verbinding fysieke en digitale wereld;
• verwevenheid natuur- en levenswetenschappen.

Gevolgen van die bewegingen

Het verbinden van technologieën maakt nieuwe business modellen mogelijk, die een disruptieve werking 
kunnen hebben in traditionele markten. Door de technologische ontwikkelingen komen bovendien steeds 
meer data beschikbaar. Dit biedt kansen voor Big Data toepassingen en leidt tegelijkertijd tot 
veiligheids- en privacyvraagstukken. Het toenemende belang van ICT voor het dagelijks functioneren in 
de samenleving kan leiden tot nieuwe ongelijkheid ten gevolge van verschillen in digitale vaardigheden.

Toekomstige opgaven

Om te kunnen blijven concurreren moeten bedrijven zich steeds sneller aanpassen aan technologische 
ontwikkelingen. Robotisering, automatisering en nieuwe business modellen zullen ook ingrijpende 
gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt, hetgeen vraagt om nieuwe beleid dat inspeelt op die gevolgen. 
Om zo goed mogelijk de vruchten te kunnen plukken van zich ontwikkelende technologieën is het zaak 
om technostarters, onderzoek en (durf)kapitaal met elkaar te verbinden. Om verdergaande tweedeling ten 
gevolge van verschillen in digitale vaardigheden te voorkomen is het zaak om de toegankelijkheid van ICT 
te waarborgen door te zorgen voor iedereen beschikbare en betaalbare ICTinfrastructuur te zorgen en 
vaardigheden te trainen.

Klimaatverandering en energietransitie in het kort

Belangrijkste bewegingen

Ten gevolge van klimaatverandering blijven wereldwijd weer- en klimaatextremen toenemen. Voor 
Nederland betekent dat meer perioden van hitte, frequentere en intensievere piekbuien en perioden van 
droogte. Klimaatverandering en het tegengaan daarvan door het terugdringen van (o.a.) CO2-uitstoot 
hangt nauw samen met de energievoorziening. De verduurzaming van de energievoorziening 
(energietransitie) is inmiddels ingezet en zal zich de komende decennia verder voltrekken. Tegelijkertijd 
en in samenhang daarmee is een beweging zichtbaar naar een circulaire economie waarin afvalproducten 
steeds vaker als grondstof worden benut.

Gevolgen van die bewegingen

Frequentere hitteperioden en piekbuien hebben uiteenlopende gevolgen voor het functioneren van de 
samenleving. Denk aan:

• pieken in elektriciteitsbehoefte;
• beperkte opwekkingscapaciteit;
• verstoring transport;

• verstoring stedelijke rioleringscapaciteit;
• hoge rivierafvoeren.



Droogte kan de volgende consequenties hebben:

• verstoring binnenvaart;
• afname beschikbaarheid zoet water;
• mislukte oogsten.

De energietransitie vraagt om grote publieke en private investeringen en de invloed op het landschap en 
de openbare ruimte zullen aanzienlijk zijn. Tegelijkertijd biedt het – net als de transformatie naar een 
circulaire economie – kansen voor werkgelegenheidsgroei en de reshoring van productiefaciliteiten.

Toekomstige opgaven

De opgaven voor klimaat en energie zijn wereldwijde opgaven. Het is van belang om tijdig 
adaptatiemaatregelen te ontwikkelen die een antwoord bieden op droogtevraagstukken en op 
overstromingsrisico’s in zowel stedelijk gebied als in stroomgebieden van rivieren en beken. De genoemde 
transities bieden ook kansen voor ontwikkeling. Er is daartoe een langetermijnperspectief nodig op 
noodzakelijke opgaven als:

• de versnelde introductie van windenergie;
• energiebesparing in woningen en landbouw;
• ontwikkelen CO2-vrije elektriciteitsproductie;
• veranderen consumptiepatroon;
• ontwikkelen technologie voor energieopslag;
• ontwikkelen technologie voor afvangen en opslaan CO2.

De transformatie naar een circulaire economie vraagt daarnaast om het identificeren regionale 
kwaliteiten en kenmerken m.b.t. grondstoffenstromen en om de ontwikkeling van concepten voor 
stadslogistiek, servicelogistiek en retourlogistiek.

Demografische ontwikkelingen in het kort

Belangrijkste bewegingen

Landelijk blijft de bevolking groeien, maar de komende decennia vlakt die groei af. Na 2035 is er sprake 
van stabilisatie. De bevolkingsgroei wordt steeds meer bepaald door de mate van internationale migratie. 
De bevolkingsgroei is ongelijk verdeeld over het land: de steden, met name in de Randstad, blijven 
groeien. Het platteland en regio’s buiten de Randstad krimpen. Binnen de bevolkingsopbouw voltrekken 
zich twee belangrijke veranderingen. De leeftijdsopbouw verandert. De Nederlander wordt ouder en de 
aanwas van jongeren neemt af. Ouderen blijven tegelijkertijd langer vitaal. Daarnaast verandert de 
huishoudensamenstelling. Er komen meer kleine en eenpersoons huishoudens. Deze veranderingen in 
bevolkingsopbouw verschillen tussen stad en platteland. De steden trekken meer jongeren aan terwijl 
krimpregio’s relatief snel vergrijzen.

Gevolgen van die bewegingen

De verschillen tussen groei – en krimpregio’s worden groter met als gevolg dat gemeenten hun 
toekomstperspectief zien veranderen. Dat biedt in krimpgebieden kansen om de leefbaarheid en de 
betrokkenheid van burgers te vergroten, maar tegelijkertijd komen voorzieningen meer en meer onder 
druk te staan. Het toenemend aantal ouderen, het afnemend aantal kinderen en de veranderende 
huishoudenssamenstelling heeft tot gevolg dat de vraag naar voorzieningen (zoals zorg en onderwijs) 
en de woningbehoefte verandert. Ook de vraag naar arbeidskrachten in bijvoorbeeld de zorg neemt toe, 
terwijl het aantal beschikbare arbeidskrachten afneemt.



Toekomstige opgaven

Naar verwachting blijft de bevolkingsgroei in Limburg achter bij het Nederlandse gemiddelde en er zijn 
binnen de provincie regio’s aan te wijzen die nu of in de nabije toekomst gaan krimpen. De bevolking 
veroudert op het Limburgse platteland sneller dan in de stad. Krimp vraagt om adaptieve planning en 
tijdelijke oplossingen op diverse thema’s. Uitdagingen zijn om het aanbod aan zorg en voorzieningen voor 
ouderen adequaat aan te passen en oplossingen te vinden voor het basisonderwijs in krimpregio’s. 
Afhankelijk van de lokale bevolkingsgroei en-krimp en de huishoudenssamenstelling zal op passende en 
adaptieve wijze de woningbouwopgave dienen te worden ingevuld.

Internationale migratie en integratie 
van migranten in het kort

Belangrijkste bewegingen

De verwachting is dat er de komende decennia sprake blijft van een positief migratiesaldo. Ook de 
asieldruk zal toenemen. Tot op heden trekt Nederland vooral laagopgeleide arbeidsmigranten aan en veel 
minder hoogopgeleide kenniswerkers. De arbeidsmarktpositie van migranten blijft 
problematisch.

Gevolgen van die bewegingen

De blijvende immigratie leidt tot een toenemend aandeel niet-westerse migranten in de samenleving. 
Zij komen uit steeds meer verschillende landen, hetgeen leidt tot zogenaamde superdiversiteit van de 
samenleving. Dat kan er toe leiden dat de betekenis van sociale identiteiten van mensen, die nu voor 
spanningen zorgen, zal afnemen. Daar staat echter tegenover dat veel mensen zich niet kunnen 
onttrekken aan ‘taaie’ sociale identiteiten als etniciteit en maatschappelijke status. Op dit moment lopen 
de de spanningen tussen bevolkingsgroepen op. Ondanks en zelfs dankzij toenemende connectiviteit, 
wordt – met voorzichtigheid – verwacht dat de voedingsbodem voor spanningen tussen groepen in de 
toekomst groter wordt. Als gevolg van de problematische arbeidsmarktpositie van migranten en 
statushouders blijft hun maatschappelijke en economische positie achter. In het onderwijs maken 
migranten een inhaalslag. Achterstanden in het onderwijs zijn vooral het gevolg van verschil in 
maatschappelijke positie en niet van afkomst. 

Toekomstige opgaven

Gezien de ontwikkeling naar een superdiverse samenleving en tegelijk het economische en 
maatschappelijke achterblijven van migranten lijkt het een belangrijke opgave om de culturele en sociale 
samenhang in de samenleving te behouden dan wel te bevorderen. Verbeteren van de participatie door 
migranten op de arbeidsmarkt wordt daarvoor wezenlijk geacht. Voor gemeenten ligt er de uitdaging om 
het proces van de integratie van statushouders te versnellen.

Voortgaande verstedelijking in het kort

Belangrijkste bewegingen

Steden wereldwijd zijn met elkaar in concurrentie. Steden worden steeds belangrijker ten gevolge van een 
groeiende bevolking en groeiend economisch belang. Tegelijkertijd is er in de steden steeds meer 
aandacht voor het verbeteren van de leefomgevingskwaliteit, wat de vestiging van mensen en bedrijven 
verder bevordert. De productiviteit en het economische belang van een stad is gebaat bij massa, hoge 
bevolkingsdichtheid, aanwezigheid van kwalitatieve hoogwaardige voorzieningen, 
leefomgevingskwaliteit en goede verbindingen (agglomeratiekracht). Nederland heeft in een internationaal  



perspectief geen grote steden, maar wel een dicht stedelijk netwerk met potentiële 
agglomeratievoordelen. Deze worden nog onvoldoende benut, er is eerder sprake van onderlinge 
concurrentie tussen naburige steden in Nederland dan van het benutten van elkaars kwaliteiten om de 
agglomeratiekracht te vergroten.

Gevolgen van die bewegingen

Een gevolg van het succes van de stad is dat minder verstedelijkte regio’s leeglopen. Vooral jongeren 
trekken naar de steden. Het gevolg van concurrentie tussen naburige steden en gemeenten is 
overaanbod en leegstand van woningen, voorzieningen en bedrijfsvastgoed. In veel Nederlandse steden is 
sprake van een overvloed aan leegstaand vastgoed en niet benutte terreinen. Dit heeft negatieve gevolgen 
voor de leefomgevingskwaliteit, terwijl juist een hoge kwaliteit mensen aantrekt.

Toekomstige opgaven

Om hun agglomeratiekracht te vergroten staan steden en stedelijke regio’s voor de opgave om te 
investeren in de stedelijke leefomgevingskwaliteit, de stedelijke ruimte en vastgoed te transformeren en 
de interne en externe bereikbaarheid te verbeteren. Door de complementariteit met naburige steden te 
versterken (borrowed size) in plaats van te concurreren kan de agglomeratiekracht verder worden 
vergroot. In een grensprovincie als Limburg wordt die agglomeratiekracht overigens extra belemmerd 
door de aanwezigheid van landsgrenzen. De uitdaging ligt erin om die belemmeringen te verminderen, 
door bijvoorbeeld de grensoverschrijdende verbindingen te verbeteren, interactie met buurregio’s te 
versterken, taal- en cultuurverschillen aan te pakken, wederzijds diploma’s te erkennen en wet- en 
regelgeving en instituties te harmoniseren.

De in de voorgaande hoofdstukken beschreven ‘drijvende krachten’ lijken ontwikkelingen te zijn die zich 
hoe dan ook zullen voltrekken, hoewel ze nog met diverse onzekerheden omkleed zijn. De beschreven 
ontwikkelingen in technologie, klimaat en energie, demografie, migratie en verstedelijking werken door 
op tal van andere domeinen in de samenleving. Mede daardoor zullen veranderingen optreden, 
bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, in leefpatronen of op de woningmarkt. Veranderingen die vragen om 
strategische keuzes in het (provinciale) beleid. De relevante te verwachten ontwikkelingen worden hierna 
thematisch beschreven.

Samenleving en democratie in het kort

Belangrijkste bewegingen 

Maatschappelijke opgaven doorsnijden steeds vaker bestuurlijke grenzen ten gevolge van 
decentralisaties, de doorwerking van EU-beleid en de toenemende complexiteit van vraagstukken. Ook 
wordt meer en meer duidelijk dat de overheid niet (langer) in staat is om de maatschappelijke opgaven 
aan te gaan. Daarvoor schieten middelen, kennis en competenties van de overheid tekort en is de wil van 
burgers en bedrijven om te handelen en veranderen te groot.

Gevolgen van die bewegingen

De complexiteit van maatschappelijke vraagstukken leidt ertoe dat meerdere bestuursniveaus met 
elkaar zouden moeten samenwerken. Tegelijkertijd is een toenemend burgerinitiatief en 
zelforganisatie te zien. Actieve burgers drukken daardoor een groter stempel op de samenleving. 
De voortgaande decentralisaties van beleid naar gemeenten gaan vooralsnog niet gepaard met een 

decentralisatie van de bekostiging. Daarvoor zijn gemeenten afhankelijk van de rijksoverheid, met 
als gevolg dat de legitimatie, slagkracht en wendbaarheid van het lokaal bestuur onder druk komt te 
staan. Dit heeft naar verwachting negatieve gevolgen voor het vertrouwen van burgers in de lokale 
politiek.



Toekomstige opgaven

Om te kunnen samenwerken moeten overheden hun eigen kwaliteiten en kracht kennen. Zij moeten 
bovendien in staat zijn om verbindingen te kunnen leggen tussen verschillende partijen in de samenleving. 
Om burgerinitiatief en zelforganisatie fundamenteel te verankeren in de samenleving is een herbezinning 
nodig op de rol van overheden. Zij hebben wel als taak om de belangen van alle groepen in de 
samenleving veilig te stellen.

Leefpatronen in het kort

Belangrijkste bewegingen

Mede ten gevolge van technologische ontwikkeling en voortgaande verstedelijking vervagen de 
scheidslijnen tussen werk, vrije tijd en thuis. Mensen hebben steeds meer connecties met anderen en 
gaan in de toekomst virtuele relaties aan. De intensiteit van de relaties neemt echter af en de eenzaamheid 
bij ouderen kan toenemen omdat het aantal ouderen in de samenleving toeneemt. Door voortgaande 
ontwikkeling van internettechnologie gaan mensen steeds vaker over tot het delen van producten en 
diensten. Denk bijvoorbeeld aan auto- en ritdelen, huiskamerrestaurants of repaircafés. Gedreven door 
duurzaamheids- en gezondheidsopgaven zal het voedingspatroon van Nederlanders naar verwachting 
veranderen. Momenteel is juist een trend van gezondheidsverlies en overgewicht te zien.

Gevolgen van die bewegingen

Het verdwijnen van scheidslijnen leidt ertoe dat het uitvoeren van activiteiten minder afhankelijk is van 
tijden plaats. Ook de arbeidsmarkt flexibiliseert in toenemende mate. Er ontstaan steeds meer 
(economische) deelsystemen. Deze kunnen disruptieve gevolgen hebben voor bestaande sectoren. 
Voor consumenten bieden zij een goedkoper alternatief.

Toekomstige opgaven

Bestaande wetten, verordeningen en regels bieden niet altijd ruimte om flexibilisering van werk en 
privéleven, deelsystemen of andere nieuwe ontwikkelingen in leefpatronen mogelijk te maken. Of, ze 
belemmeren positieve effecten van dergelijke ontwikkelingen. Dat vraagt om een herijking van wetten 
verordeningen en regels. Ook in de toekomst blijft de (toenemende) eenzaamheid onder met name 
ouderen een punt van aandacht. Vanwege de grote milieudruk en de gezondheidsaspecten wordt 
verwacht dat mensen wereldwijd hun dieet gedeeltelijk (moeten) gaan aanpassen. Voor Nederlanders is 
de opgave niet teveel eten, een voedingspatroon met meer plantaardige en minder dierlijke producten en 
minder suikerhoudende en alcoholische dranken.

Het culturele kapitaal en erfgoed in het kort

Belangrijkste bewegingen

Steden ontwikkelen zich tot belangrijke knooppunten voor cultureel kapitaal en erfgoed. De aanwezigheid 
van culturele instellingen en activiteiten en monumenten bevordert de stedelijke kwaliteit. Het culturele 
aanbod speelt steeds meer in op de lokale identiteit. Ten gevolge van digitalisering, toenemende 
diversiteit en het verdwijnen van traditionele scheidslijnen verandert zowel de vraag naar als het aanbod 
van cultuur. Door de veranderende interesses van nieuwe generaties en de groeiende groep mensen met 
een niet-westerse achtergrond ontstaan andere behoeften als het gaat om cultuuraanbod. Het belang van 
monumenten voor de identiteit, leefomgevingskwaliteit en de lokale economie wordt breed onderkend. 
De beschikbare middelen voor monumenten en de professionele kennis over beheer en behoud nemen 
echter af. 



Gevolgen van die bewegingen

Het gebruik van nieuwe technologieën vraagt om nieuwe kennis over en andere inzichten voor behoud, 
beheer en de ontsluiting van cultuuruitingen. Het publieksbereik van de traditionele cultuuruitingen zal op 
termijn afnemen. Teruglopende budgetten voor cultuur en monumenten leiden tot een zoektocht naar 
nieuwe verdienmodellen en (voor monumenten) eigendoms- en exploitatieconcepten.

Toekomstige opgaven

Kunstenaars en instellingen moeten inspelen op veranderende behoeften bij het publiek en nieuwe 
(technologische) mogelijkheden. Zowel voor het culturele als het monumentale erfgoed is behoud en 
ontwikkeling van kennis over het behoud, beheer en ontsluiting een prominente opgave. De 
toekomstige financiering van het culturele kapitaal verdient aandacht, zowel de publieke 
financieringsstructuur als de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen zoals crowdfunding en 
investeringsfondsen.

 

Arbeidsmarkt in het kort

Belangrijkste bewegingen

Op mondiale schaal zijn verschuivingen te zien in het zwaartepunt van de wereldeconomie. Voor
westerse landen als Nederland betekent dat er meer en meer specialisatie plaatsvindt in 
(kennisintensieve) activiteiten met veel toegevoegde waarde. De opkomst van nieuwe technologie en de 
veranderingen in bevolkingssamenstelling doen de vraag naar en het aanbod van arbeid veranderen. Het 
toenemende belang van de stad leidt er in Nederland toe dat er een concentratie van werkgelegenheid in 
Randstad en de grote steden.

Gevolgen van die bewegingen

Snelle technologische veranderingen stellen andere eisen aan werknemers. Een eenmalige opleiding 
voldoet niet langer, maar permanente scholing wordt nodig. Bovendien nemen de mogelijkheden voor 
werken op afstand toe. Robotisering, outsourcing en automatisering doen de vraag naar hoogopgeleiden 
en mensen met sociale intelligentie, creativiteit en analytische vaardigheden toenemen, terwijl de 
werkloosheid onder lager en middelbaar opgeleiden toeneemt. In het lage en middensegment komen 
ook de lonen steeds meer onder druk te staan, met als gevolg dat de inkomensverschillen tussen 
hoog- en laagopgeleiden groeien evenals de armoede onder laagopgeleiden. Daarnaast wordt een 
voortgaande flexibilisering van arbeidsrelaties verwacht, met een toenemend aantal zzp’ers en de 
opkomst van werk op afroep. De verhoging van de AOW-leeftijd in combinatie met voortgaande 
vergrijzing en een afvlakkende bevolkingsgroei leidt tot een veroudering van de beroepsbevolking en 
uiteindelijk tot een daling van het aantal beschikbare arbeidskrachten. Dit laatste manifesteert zich met 
name buiten de steden en in de krimpregio’s. Door de concentratie van arbeid in de steden ontstaat er in 
grote delen van Nederland leegstand van kantoren en bedrijventerreinen.

Toekomstige opgaven

De veranderende vraag naar arbeid en de flexibilisering van arbeidsrelaties maakt het noodzakelijk dat het 
onderwijs kan inspelen op toekomstig noodzakelijke vaardigheden en kwaliteiten. Werkenden hebben 
competenties nodig als het opbouwen van netwerken, initiatiefrijkheid en ondernemerschap. De 
inzetbaarheid van mensen kan worden vergroot door omscholing en het vergroten van de mobiliteit van 
mensen. Vooral in krimpende regio’s leidt de veroudering van de bevolking in combinatie met de afname 
van de werkzame bevolking tot de uitdaging om de groeiende vraag naar zorg op te kunnen vangen.



Woningmarkt in het kort

Belangrijkste bewegingen

In stedelijke regio’s neemt de woningvraag toe ten gevolge van de groei van de steden. Daarbuiten neemt 
de uitbreidingsbehoefte af. Krimp, veroudering van de bevolking en veranderende 
huishoudenssamenstelling leiden tot veranderen op de woningmarkt.

Gevolgen van die bewegingen

De veroudering van de bevolking heeft uiteenlopende gevolgen voor de woningmarkt, te weten:

• op de korte termijn een verstopping van de woningmarkt;
• op de lange termijn een groeiend woningaanbod.

De veranderende huishoudenssamenstelling leidt tot een diversere vraag naar woningtypen. Tot 2025 
blijft de woningbehoefte stabiel in krimpregio’s omdat de bevolkingskrimp wordt gecompenseerd door de 
veranderende huishoudensamenstelling. Op termijn komen echter (te)veel woningen vrij.

Toekomstige opgaven

Voor de groeiende steden ligt de opgaven in de transformatie van leegstaande panden en terreinen. Op 
regionaal niveau is het zaak om de woningbouwprogrammering te coördineren. Daarnaast is er behoefte 
aan flexibiliteit in de woningmarkt en het ruimtelijk beleid om te kunnen inspelen op de diversificatie van 
de woningbehoefte en de noodzakelijke transformatie in stedelijk gebied en in krimpregio’s. Dat vraagt om 
adaptieve, flexibele, stapsgewijze en vraaggestuurde woningbouwprogramma’s. Voor krimpregio’s ligt er 
de opgave om een adequaat voorzieningenniveau op peil te houden.

Landelijk gebied in het kort

Belangrijkste bewegingen

In het landelijk gebied concurreren meerdere functies als landbouw, natuur, landschap, houtproductie 
en waterberging om ruimte. Terwijl in de natuurgebieden het herstel van de biodiversiteit uit blijft staat de 
landbouw steeds meer onder druk. Dit is een gevolg van de felle concurrentie op de wereldmarkt en 
prijsschommelingen. Maar ook de steeds hogere eisen aan omgevings- en voedselkwaliteit veroorzaken 
deze druk. Vanuit de overheid bestaat de verwachting dat burgers en bedrijven meer gaan investeren in 
(beheer en exploitatie) van natuur en ecosysteemdiensten. In de praktijk blijkt de investeringsbereidheid 
echter laag te zijn.

Gevolgen van die bewegingen

De concurrerende ruimteclaims worden onvoldoende in samenhang bezien waardoor de kwaliteit van 
het landelijk gebied achteruit blijft gaan. De intensiteit van de landbouw beperkt (de ruimte voor) andere 
mogelijkheden. Met name natuur heeft meer ruimte en zachte overgangen nodig om aan robuustheid te 
winnen. Ook dat gaat ten koste van ruimte voor andere functies. Daar staat tegenover dat als de natuur 
tegen een stootje kan, intensivering van (agrarische) productie mogelijk wordt.

Toekomstige opgaven

Om de kwaliteit van het landelijk gebied te verbeteren, liggen een aantal opgaven voor. 
Het gaat om de volgende:



• verduurzaming van alle typen landbouw;
• natuurherstel;
• vermarkting van ecosysteemdiensten en alternatieve financieringsmodellen voor natuur;
• betrokkenheid van bewoners bij de ontwikkeling en het beheer van het landschap.

Bereikbaarheid in het kort

Belangrijkste bewegingen

De bereikbaarheid van activiteiten, functies en voorzieningen verandert de komende jaren ten gevolge van 
voortgaande groei en verdichting in de steden en krimp in andere gebieden. Tegelijkertijd verandert de 
manier waarop mensen zich verplaatsen onder invloed van technologische ontwikkelingen, veranderende 
leefpatronen en ten gevolge van de energietransitie.

Gevolgen van die bewegingen

De bereikbaarheid van steden loopt bij gelijkblijvend beleid achteruit, omdat er onvoldoende afstemming 
plaatsvindt tussen verstedelijking en verkeersinfrastructuur. Op het platteland zorgt verdunning en 
vraagstukken rond het voorzieningenaanbod voor een afnemende bereikbaarheid. Het karakter van het 
openbaar vervoer verandert, van grootschalig collectief vervoer naar vraaggestuurde 
mobiliteitsoplossingen op maat. Met name ook buiten de stad bieden nieuwe vervoersconcepten kansen 
om de bereikbaarheid te verbeteren. In steden blijft het collectief vervoer van waarde.

Toekomstige opgaven

Overheden zullen een samenhangende benadering van bereikbaarheid moeten volgen, waarin ruimtelijke 
ordening, mobiliteit, infrastructuur en andere oplossingen tegen elkaar afgewogen worden. Daarnaast ligt 
de opgave voor om, met name voor plattelandsregio’s, een vraaggestuurd ov-systeem te ontwikkelen dat 
gebruik maakt van de mogelijkheden van nieuwe mobiliteitsvormen.
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Bijlage 2: Resultaten Belevingsonderzoek 
2017 onder Limburgse en Nederlandse 
(excl. Limburg) burgers

Achtergrond

Uitgevoerd door:   Onderzoeksbureau RenM Matrix met een ISO-gecertificeerd ‘Internet acces 
   panel’ van 18 september t/m 4 oktober 2017

Populatie :   Nederlandse bevolking 18 jaar en ouder, steekproefomvang: n = 2.300, 
   steekproeftype: Gestratificeerd naar: regio, geslacht, leeftijd, woonduur, 
   inkomensniveau, opleidingsniveau

Representativiteit:  Goede spreiding over regio’s, geslacht, leeftijd, woonduur, inkomens- en 
   opleidingsniveaus.

Resultaten per domein

Algemeen

% dat zich (veel) zorgen maakt over Limburg
Nederland 
(minus Limburg)

klimaat 31,3% 27,6%

energievoorziening 22,2% 21,7%

gezondheid/levensverwachting 36,7% 27,4%

techniek 13,1% 12,1%

economische groei 25,4% 19,3%

werkgelegenheid 33,4% 28,1%

sfeer in de samenleving 47,1% 46,2%

kwaliteit van natuur en landschap 35,4% 36,6%

leefbaarheid 30,9% 27,6%

toegang tot woningmarkt 32,4% 37,8%

Limburg
Nederland 
(minus Limburg)

Snelle bereikbaarheid met de auto, en parkeren 37,2% 42,1%

Bereikbaarheid met het OV 31,2% 48,5%

Veilige en snelle fietsroutes 24,0% 45,5%

Verenigingsleven 16,8% 24,6%

Winkels voor dagelijkse boodschappen 65,0% 54,1%

Welke voorzieningen zijn beter dan 5 jaar geleden?

%



Limburg
Nederland 
(minus Limburg)

Snelle bereikbaarheid met de auto, en parkeren 8,3% 31,6%

Winkels voor niet dagelijkse aankopen 
(kleding, huishoudelijke artikelen e.d.)

41,2% 27,8%

Fijne wandel-/ fiets-/ hardlooproutes 11,7% 5,4%

Bereikbaarheid met het OV 33,9% 20,4%

Sfeer en contacten in de straat 48,5% 56,1%

Aanbod binnen een uur bereisbare banen 28,0% 13,1%

Veilige en snelle fietsroutes 13,3% 7,6%

Cafés, terrassen, uitgaansmogelijkheden 22,1% 21,5%

Kindervoorzieningen: opvang, school, speeltuin 11,8% 13,6%

Verenigingsleven 28,5% 14,1%

Evenementen, feesten 14,8% 19,2%

Jeugdvoorzieningen: honk, sportvelden 35,0% 23,9%

Sociale veiligheid 55,4% 62,9%

Winkels voor dagelijkse boodschappen 22,7% 20,7%

Podiumkunsten (muziek, toneel, dans) 9,1% 14,0%

Ouderenvoorzieningen: soos, ouderentaxi 32,6% 26,0%

Welke voorzieningen zijn slechter dan 5 jaar geleden?

%

Winkels voor niet dagelijkse aankopen 
(kleding, huishoudelijke artikelen e.d.)

40,0% 26,6%

Fijne wandel-/ fiets-/ hardlooproutes 27,9% 38,9%

Sfeer en contacten in de straat 32,0% 33,2%

Aanbod binnen een uur bereisbare banen 10,5% 16,5%

Cafés, terrassen, uitgaansmogelijkheden 37,9% 34,8%

Kindervoorzieningen: opvang, school, speeltuin 13,5% 36,2%

Evenementen, feesten 28,1% 24,0%

Jeugdvoorzieningen: honk, sportvelden 11,6% 26,8%

Sociale veiligheid 23,1% 24,2%

Podiumkunsten (muziek, toneel, dans) 15,3% 16,6%

Ouderenvoorzieningen: soos, ouderentaxi 20,0% 22,6%



Limburg in beweging

Bent u trots om inwoner 
van uw provincie te zijn? Limburg

Nederland 
(minus Limburg)

Ja, vaak 55,9% 45,1%

Ik voel me vooral inwoner van … Limburg
Nederland 
(minus Limburg)

…mijn plaats 25,9% 33,4%

…mijn provincie 26,2% 11,8%

…Nederland 28,9% 39,5%

Limburg
Nederland 
(minus Limburg)

(helemaal) eens 44,9% 36,0%

(helemaal) oneens 17,4% 19,4%

Internationale kenniswerkers (hoogopgeleiden uit 
het buitenland) dragen bij aan meer economische 
groei en werkgelegenheid

Arbeidsmigranten (uit de EU) zorgen voor 
oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt Limburg

Nederland 
(minus Limburg)

(helemaal) eens 47,5% 51,9%

(helemaal) oneens 18,7% 19,2%

Limburg
Nederland 
(minus Limburg)

(helemaal) eens 37,5% 35,7%

(helemaal) oneens 21,9% 27,2%

Statushouders (erkende vluchtelingen die in NL 
mogen blijven) kunnen bijdragen de economie, 
het zijn welkome arbeidskrachten

Glokale productie en consumptie

Limburg
Nederland 
(minus Limburg)

(geen) zorgen 34,7% 41,6%

(veel) zorgen 25,4% 19,3%

In welke mate maakt u zich zorgen 
over de economische groei? 

%



Limburg
Nederland 
(minus Limburg)

…nabijheid van natuur (bos, heide) 8,0% 7,4%

…kwaliteit van natuur en landschap 7,9% 7,4%

Hoe tevreden bent u over ….

rapportcijfer

Ontbinding en vernieuwing

Limburg
Nederland 
(minus Limburg)

ik 81,0% 78,8%

overheid (rijk, provincie, gemeente) 35,5% 28,4%

onderwijs 39,2% 32,1%

werkgever 34,9% 30,0%

verenigingen 29,3% 25,8%

In welke mate vindt u dat onderstaande personen/
instanties verantwoord zijn voor het stimuleren van 
een gezondere levensstijl?

(sterk)verantwoordelijk

Kwaliteit van de samenleving: 
ik voel me thuis in de Nederlandse samenleving Limburg

Nederland 
(minus Limburg)

(helemaal) eens 6,5% 7,4%

(helemaal) oneens 79,1% 71,1%

Kwaliteit van de samenleving: 
ik ervaar een toenemende individualisering Limburg

Nederland 
(minus Limburg)

(helemaal) eens 5,0% 6,6%

(helemaal) oneens 64,8% 55,4%

Mensen met een migratieachtergrond 
hebben dezelfde kansen Limburg

Nederland 
(minus Limburg)

(helemaal) oneens 34,7% 26,9%

(helemaal) eens 22,8% 32,9%

Ik heb vertrouwen in de overheid 
(gemeenten, provincie, Rijk) Limburg

Nederland 
(minus Limburg)

(helemaal) oneens 43,4% 38,1%

(helemaal) eens 19,2% 24,1%



Ik ben gehecht aan regionale cultuuruitingen 
(feesten, dialect) Limburg

Nederland 
(minus Limburg)

(helemaal) oneens 15,1% 19,0%

(helemaal) eens 63,4% 44,9%

Ik ervaar een groeiende kloof 
tussen arm en rijk Limburg

Nederland 
(minus Limburg)

(helemaal) eens 14,5% 11,5%

(helemaal) oneens 60,5% 62,3%

Een digitale sprong in de toekomst 

Ziet u ontwikkelingen van technologie 
als kans of bedreiging? Limburg

Nederland 
(minus Limburg)

Vooral kans 70,1% 63,2%

Vooral bedreiging 17,7% 22,2%

In welke mate ziet u technologische ontwikkelingen 
als kans voor nieuwe banen Limburg

Nederland 
(minus Limburg)

kleine kans 24,3% 28,5%

grote kans 41,0% 33,5%

In welke mate maakt u zich zorgen over het 
kunnen bijbenen van nieuwe technologieën Limburg

Nederland 
(minus Limburg)

geen zorgen 42,2% 37,4%

veel zorgen 22,1% 27,3%

In welke maakt u zich zorgen over de privacy 
ten gevolge van technologische ontwikkelingen Limburg

Nederland 
(minus Limburg)

geen zorgen 21,8% 17,2%

veel zorgen 46,2% 50,4%


