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Onderwerp: samenwerking in en vanuit Midden-Limburg

Geacht college,

Het jaar 2020 kan zonder twijfel meedingen naar de titel “Meest dynamische 
bestuurlijke jaar ooit”. Het zal voor de leden van uw college niet anders zijn: de 
Corona-crisis heeft voor het openbaar bestuur in en van ons land een enorme 
impact. Met elkaar zien we ons geplaatst voor uitdagingen in een omvang die we tot 
voor kort niet voor mogelijk hielden.

Maar het is niet alleen de Corona-crisis die ons als overheden bezighoudt. Ook 
andere dossiers vragen het uiterste van ons.  In de gemeentelijke praktijk geldt dat 
natuurlijk (al enige tijd) voor het sociale domein, de transformatie die zich daar moet 
voltrekken en de financiële spanning waaronder dit proces gebukt gaat.

Ook op het vlak van de fysieke leefomgeving dient zich met de invoering van de 
Omgevingswet een substantiële trendbreuk met het verleden aan. Uw college heeft 
daarop vroegtijdig geanticipeerd met het opstellen van de Provinciale 
Omgevingsvisie (POVI). Vanuit Midden-Limburg hebben wij –daartoe uitgedaagd 
door uw college- de handschoen opgepakt en met de 7 gemeentebesturen een eigen 
regioparagraaf geschreven. Wij zijn u erkentelijk voor de geboden kans en hechten 
eraan op deze wijze de samenwerking voort te zetten. Graag willen we het gesprek 
daarover vervolgen.

“Midden-Limburg, verbindend hart van Limburg”, zo hebben we onze bijdrage aan de 
POVI genoemd. Mooier kunnen we het niet maken, raker kunnen we onze regio niet 
typeren. Immers:

 Centraal gelegen tussen Brainport Eindhoven, Greenport Venlo, de campussen in 
Zuid-Limburg en de Duitse deelstaat Nord Rhein Westfalen;

 Een enorme diversiteit in landschap en landschapselementen;
 Een sterk Midden- en KleinBedrijf (MKB) als motor voor de regionale economie;
 Met toonaangevende bedrijven in de maakindustrie, de agro-business, logistiek, 

leisure, retail en zorg.

Verbinden zit ons in de genen en het maken van verbinding gaat verder dan enkel de 
uitstekende infrastructuur van snel(wegen), spoorlijnen en waterwegen waarover we 
beschikken. Ons MKB in de maakindustrie zorgt ervoor dat wat in “Brainport bedacht 
wordt, in Midden-Limburg gemaakt wordt”. Ons imago van regio waar het goed 
wonen, recreëren en leven is, zorgt dat we een deel van de woningbehoefte van de 
economische motor Brainport voor onze rekening nemen.

Ook in ander opzicht zorgt Midden-Limburg voor verbinding. Logistiek en qua agro 
business trekken we nauw op met Noord-Limburg. Voor een aantal opgaven geldt 
immers dat ze gelijkluidend zijn in Noord- en Midden-Limburg. In dat opzicht 
vervagen regiogrenzen natuurlijk. Wij onderzoeken gezamenlijk waar en hoe de 
samenwerking geïntensiveerd kan worden.



Wat geldt voor regiogrenzen, kan natuurlijk ook gezegd worden van 
provinciegrenzen. Er zijn ook provincie-overstijgende vraagstukken die onze 
aandacht vragen. Zo hebben wij een actieve rol in de samenwerking in het kader van 
het NOVI-gebied De Peel. Wij kunnen ons voorstellen dat op een vergelijkbare wijze 
wordt samengewerkt in de context van de verstedelijkingsvraagstukken in Zuidoost- 
Brabant/Brainport. Wij willen graag met u in gesprek over deze inzet.

Wij zien volop kansen om onze rol als verbindingsregio te versterken. In het belang 
van Midden-Limburg, van Limburg, van Nederland en van Europa. Dat kunnen wij 
natuurlijk niet alleen. Daar hebben we ook onze partners en ons netwerk voor nodig: 
overheden, bedrijfsleven, onderwijs, maatschappelijk middenveld. Via Samenwerking 
Midden-Limburg (SML), Keyport en andere netwerken en structuren proberen we 
stappen te zetten en resultaten te boeken. Een mooi actueel voorbeeld daarvan is de 
Taskforce Midden-Limburg Corona waarin we samen met de partners een integrale 
aanpak voor economie, arbeidsmarkt en onderwijs voorbereiden. Wij hopen dit plan 
op korte termijn aan u te kunnen voorleggen.

Wij doen dit alles vanuit een no nonsense-opstelling. Onze volksaard is die van: “doe 
maar gewoon, dan doe je gek genoeg”. Enige valse bescheidenheid moeten we 
echter echt afwerpen. We hebben veel te bieden, een enorme diversiteit aan 
landschap, toonaangevende bedrijven, mooie plekken om te wonen en te recreëren 
en een belangrijke functie voor en naar de ons omringende omgeving, centraal in 
een internationaal knooppunt van mensen, kennis en bedrijvigheid. 

De provincie is voor ons een belangrijke speler. Als naast-hogere overheid, als 
belangrijke stimulator in het ruimtelijk-economische domein, maar ook als onze 
toegangsdeur en gezant richting Den Haag en Brussel. Wij hebben goede notie 
genomen van uw actieve houding in het kader van het Nationale Groeifonds en 
branden van ambitie om daaraan en/of aan andere initiatieven vanuit onze regio 
input te leveren. Duurzaam en circulair zijn in dat kader voor ons sleutelbegrippen.

Wij dagen u daarom uit het gesprek met ons aan te gaan. Onderwerp van dat 
gesprek is, wat ons betreft, de wijze waarop wij in onze regio, met zijn specifieke 
kenmerken en rol, samen met u kunnen optrekken en investeren in onze zoektocht 
uit de crisis. Graag ontwikkelen wij samen met u ideeën over de wijze waarop 
Midden-Limburg zijn bijdrage kan leveren aan duurzaam herstel in 
Limburg/Nederland/Europa. 

Hoogachtend,
Namens Midden-Limburg, 

Rianne Donders
Voorzitter Netwerkberaad Samenwerking Midden-Limburg


