


Colofon:

Opgesteld door de samenwerkende 
gemeentes van Midden-Limburg:
- Echt-Susteren
- Leudal 
- Maasgouw
- Nederweert 
- Roerdalen 
- Roermond 
- Weert



De provincie Limburg heeft Midden-Limburg uitgedaagd 
om het voortouw te nemen bij de totstandkoming van een 
herkenbare regioparagraaf in de op te stellen Provinciale 
Omgevingsvisie (POVI). Die handschoen is opgepakt; 
het voorliggende document is de resultante daarvan. 
Gemeenten in Midden-Limburg werken al jaren goed samen. 
De afgelopen periode heeft die samenwerking op een aantal 
fronten impulsen gekregen. In 2018 is een gezamenlijke 
Strategische Investerings Agenda (SIA) gepresenteerd, in 
het najaar van 2019 is de samenwerking in het kader van 
Samenwerking Midden-Limburg (SML) geëvalueerd en is het 
voor u liggende document “Midden-Limburg, het verbindend 
hart van Limburg” tot stand gekomen. Last but not least 
hebben de gezamenlijke gemeentebesturen zich in januari 
2020 gebogen over de SML-agenda.

Midden-Limburg wil het niet laten bij een zélf geschreven 
visie op het werkgebied. Samenwerken gaat verder dan 
enkel visionaire vergezichten schetsen. Uiteindelijk gaat 
het om het realiseren van ambities, resultaten en acties in 
de praktijk. Eigenlijk begint het nu pas echt.

De ambitie is de resultaten van alle uitgevoerde exercities 
te vertalen in concrete programma’s en projecten, 
samengebracht in één uitwerkingsagenda die we samen tot 
uitvoering brengen. Dat is de opgave die Midden-Limburg, 
waar aangewezen samen met partners binnen en buiten de 
regio, wil aangaan. Genoeg gepraat: we gaan doen!

Voorwoord
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Midden-Limburg anno 2019. We hebben het goed. We zijn 
welvarend. We houden van tradities zoals kermis, carnaval 
en onze schutterijen. We voelen ons thuis in onze eigen 
regio. We leven in het groene hart van Limburg, het smalste 
stukje van Nederland. Het is hier onmiskenbaar prettig 
wonen en werken in aantrekkelijke steden en nabij gelegen 
vitale dorpen. De afgelopen decennia hebben we een 
enorme ontwikkeling doorgemaakt. Roermond is koploper 
in de retail waarbij de bezoekers van tot ver buiten onze 
landsgrenzen naar toekomen. Weert is de groenste regio 
van de wereld. Door de grindafgravingen hebben we het 
grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland 
gekregen. We hebben schitterende natuurgebieden, de 
nationale parken De Meinweg, de Groote Peel en de 
grensoverschrijdende natuurparken Kempen-Broek en 
Maas-Swalm-Nette. Langs de oevers van de Maas hebben we 
prachtige historische kerkdorpen zoals Asselt, Buggenum, 
Stevensweert en Thorn. Rustig wonen, winkelen en recreëren 
in het groen zijn hier de maatstaaf. 

Midden-Limburg is strategisch gelegen tussen Brainport 

Eindhoven, het sterk verstedelijkte Zuid-Limburg, Greenport 
Venlo, het Ruhrgebied en België. Het bedrijfsleven in onze 
regio heeft netwerken en relaties met deze economische 
regio’s opgebouwd. Als relatief dunbevolkte regio met 
goede verbindingen naar de dichtbevolkte buurtregio’s 
is het hier prettig en rustig wonen in het groen. Door 
Midden-Limburg lopen verschillende stromen, sporen, 
kabels, buizen en wegen waarlangs mensen, goederen, 
energie en grondstoffen onderweg zijn naar de plek van 
bestemming. Door deze ligging en transportassen zijn we 
een aantrekkelijke regio voor vele bedrijven. We lopen in 
Limburg voorop in innovatie met de energietransitie. De 
eerste en nog enige windmolens in Limburg zijn gerealiseerd 
in Leudal en het eerste coöperatieve zonnepark van Limburg 
ligt in Weert. En daar blijft het niet bij.

De twee vitale centrumsteden Roermond en Weert hebben 
een belangrijke verzorgende functie voor de regio, waarbij 
beide steden hun eigen accenten hebben. Weert als groenste 
stad, richt zich met name op wonen en werken, terwijl 
Roermond naast wonen en werken ook een belangrijke 

1. Foto van Midden-Limburg
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bezoekersstad is. Tussen de steden in liggen de meer 
landelijke gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, 
Roerdalen en Nederweert. Ieder vanuit zijn eigen kracht 
(wonen, detailhandel, voorzieningen en werkgelegenheid) 
geven zij profiel aan een deel van de regio. 

Het landelijk gebied van Midden-Limburg heeft een 
verbindende functie en kent hoge landschaps- en 
cultuurhistorische waarden met maasmeanders, natuur- 
en bosgebieden, peelvenen, ontginningsgebieden, 
vestingwerken, beschermde stads- en dorpsgezichten en 
gevarieerde landbouwactiviteiten. In het groene hart van 
Limburg recreëren we en kopen bewoners gebiedseigen 
producten. De vele fraaie beken en de Roer maken het af 
en zorgen voor de verbinding tussen al deze schitterende 
waarden. 

De economie is vitaal. De huidige demografische situatie 
vraagt om nieuwe inwoners, ook uit verschillende EU-
landen, die onze bedrijven helpen. De bijdrage van (tijdelijke) 
arbeidskrachten aan de economie is onmisbaar. We werken 
dan ook aan passende woonruimte voor al onze inwoners. 
Ondernemers, overheid en onderwijs werken samen onder 
de naam van Keyport 2020 aan innovatie, ondernemerschap 
en arbeidsmarkt om de economie concurrerend te houden. 
Er liggen uitdagingen op het gebied van de arbeidsmarkt 
in verband met de huidige krapte en in verband met de 

veranderende benodigde vaardigheden en competenties 
van medewerkers. Onze economie heeft geen dominante 
sector maar het aandeel maakbedrijven is bovengemiddeld. 
Onze maakbedrijven zijn een aanjager voor ontwikkelingen 
en innovaties in andere sectoren zoals agro & food, biobased 
economy en logistiek. Toerisme is een belangrijke groeimarkt. 
In het peelgebied zijn de intensieve veehouderijen en 
landbouwbedrijven een belangrijke economische factor. 
Hierin is de pluimveesector een sterke speler. Tegelijkertijd 
heeft de landbouw als grootste ruimtegebruiker een zeer 
grote invloed op de kwaliteit van de leefomgeving (bodem, 
water en lucht) en biodiversiteit en daarmee op het 
welbevinden van onze inwoners en het vestigingsklimaat. 
De knelpunten en de daaruit voortkomende hoofdopgaves 
komen terug in hoofdstuk 3.
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Waar staan we in 2050? Midden-Limburg is in 2050 het 
verbindend hart van Limburg waar het goed wonen, 
werken en recreëren is. Grenzen zijn vervaagd. We zijn een 
groene oase tussen onze sterk verstedelijkte buurtregio’s. 
Wij verbinden de omliggende regio’s. We zijn welvarend, 
verbonden, gezond, energieneutraal, klimaatproof en 
innovatief. We focussen ons op onze sterke punten en 
koesteren onze verschillen. We werken en denken cyclisch. 
Groener, duurzamer en slimmer. De keuze voor kwaliteit gaat 
boven kwantiteit. De aandacht gaat uit naar een duurzame 
samenleving waar mens en natuur hand in hand samen 
gaan. Er wordt met zorg en aandacht gewerkt aan een veilige 
en gezonde leefomgeving. De regio is aantrekkelijk voor 
jonge mensen die vanuit een prettige woonomgeving hun, 
werk en recreatielocaties in de eigen regio of daarbuiten 
gemakkelijk kunnen bereiken.

De Maas heeft de ruimte en speelt een belangrijke rol in het 
dagelijks leven als recreatie- en uitloopgebied voor inwoners, 
als vervoersfunctie voor ondernemers en verbindingszone 
voor flora en fauna. De nationale en grensoverschrijdende 

parken zijn via het groene beeklandschap met elkaar 
verbonden. Dankzij deze kronkelende beken die de ruimte 
hebben gekregen kan de juiste hoeveelheid water bij 
extreem weer zijn weg vinden. In het landelijke gebied 
speelt het beeklandschap en het grondgebruik een 
sleutelrol om de wateroverlast te voorkomen en in tijden 
van droogte voldoende water vast te houden. De natuur is 
rijker geworden. Het landschap kent hoge cultuurhistorische 
waarden en bewoners en mensen uit de omliggende 
regio’s recreëren daar graag en maken er gebruik van om 
te sporten en te bewegen. Historische kastelen, kloosters, 
kerken, boerderijen en industrieel erfgoed hebben een 
nieuwe recreatieve-, woon- of werkfunctie. De geschiedenis 
blijft concreet tastbaar en behouden voor de toekomst. De 
natuurparken en de Maasplassen vormen een belangrijke 
toeristische trekker. Met daarnaast een belangrijke functie 
voor rust en ontspanning gericht op geluk en gezondheid 
voor onze inwoners en bezoekers.

De twee steden zijn bruisend en hebben hun sterk verzorgende 
functie voor de regio en daarbuiten behouden. De dorpen 
zijn levendig voor jong en oud. We zijn goed verbonden met 

2. Toekomstbeeld Midden-Limburg 2050
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andere regio’s via diverse nieuwe vervoersvormen en op 
de fiets. De files zijn opgelost. We zijn aangesloten op het 
internationale spoornetwerk naar Antwerpen, Düsseldorf, 
Aachen/Köln en Liège. Van daaruit zijn we via het HSL 
netwerk verbonden met de rest van Europa. Een goede 
gemeentelijke samenwerking, optimale voorzieningen en 
slim gebruik van nieuwe technologieën zorgen voor dat 
thuisgevoel. De samenwerking tussen de verschillende 
overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven in de regio is 
geoptimaliseerd. 

Door intensieve samenwerking van alle partijen is er een 
gebied ontstaan waar het evenwicht tussen ecologie en 
economie hersteld is. Agrariërs en inwoners weten elkaar 
te vinden. Vee wordt gehouden in schone, aantrekkelijk 
vormgegeven en goed ingepaste multifunctionele boerderijen. 
De agro en foodsector is verbonden met Greenport Venlo, 
Agri food capital en Foodvalley. Mest van mens en dier is 
in dit systeem een waardevolle grondstof. De uitstoot van 
methaan uit de landbouw is fors teruggebracht. We vervullen 
onze functies voor wonen en werken ter versterking van 
Brainport Eindhoven, waar high-tech werklocaties de norm 
zijn. Roermond heeft haar naam als retail capital behouden 
en uitgebouwd naar bezoekersstad voor meerdaags verblijf 
en de regio profiteert daarvan mee. De regio heeft gebruik 
gemaakt van de groeipotentie van het toerisme. Midden-
Limburg heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor 
het midden- en kleinbedrijf behouden en biedt ruimte voor 
ontwikkeling en innovatie.

Al onze gebouwen zijn energieneutraal. Gezond, 
klimaatbestendig en natuurinclusief bouwen is de 
standaard. Er is geen CO2 uitstoot meer door verbranding van 
fossiele brandstoffen. Aardolie en aardgas behoren tot het 
verleden. De windmolens draaien hun laatste uren. Nieuwe 
technologieën zorgen voor de opwekking van warmte en 
energie die minder impact hebben op de omgeving. Lokale 
energiecoöperaties zorgen voor de energiewinning van onze 
regio. Opbrengsten vloeien terug in de lokale gemeenschap. 
In steden, dorpen en het landelijke gebied is voldoende 
ruimte om water op te vangen en vast te houden in tijden 
van hitte en droogte. 

De Maas en de kanalen zijn een belangrijke vervoerscorridor. 
Langs de Maas is niet alleen de focus op waterveiligheid, 
maar ook op natuur, landschap, stedelijke ontwikkeling, 
wonen en recreatie. Dit alles tezamen vormt een aantrekkelijk 
Maasplassen gebied voor inwoners, recreanten en flora en 
fauna.

Het is ons gelukt om het uitgangspunt “iedereen telt 
mee” (inclusieve samenleving) handen en voeten te geven. 
Internationale werknemers voelen zich welkom, iedereen 
heeft de kans om deel te nemen en een bijdrage te leveren 
aan de samenleving. Gemeenten hebben hun voorzieningen 
aanbod optimaal op elkaar afgestemd: culturele en sportieve 
elementen versterken elkaar en geven een beeld van een 
aantrekkelijke woon- en vestigingsregio. 
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Hierin beschrijven wij de drie hoofdopgaven van onze 
regio en spreken wij onze ambitie uit. Onze ambities zijn 
bedoeld als inspanningsverplichtingen die richting geven 
aan ons handelen. Aan de basis van de hoofdopgaven liggen 
veiligheid, gezondheid en een goede omgevingskwaliteit met 
het landschap als verbindend vermogen. De Omgevingswet 
heeft hier als doel een balans te vinden tussen beschermen 
en benutten. 

Het landschap is de basis van de drie hoofdopgaven. Het 
landschap draagt bij aan een goede omgevingskwaliteit 
die Midden-Limburg mooi, aantrekkelijk en onderscheidend 
maakt, voor mensen om er te wonen en voor bedrijven om 
zich er te vestigen. Onze basis is dat we dit landschap op 
orde houden en gaan versterken waar mogelijk.

We zien Midden-Limburg als het Hart van Limburg. We 
werken gezamenlijk aan grote opgaven. Dit doen wij in 
wisselende coalities. Ook de samenwerking met Noord-
Limburg op verschillende thema’s is steeds vanzelfsprekender 
maar we staan ook open voor samenwerking met andere 

(grens)overschrijdende regio’s zoals Brainport Eindhoven, 
Zuid-Limburg, België en Duitsland.

3.1  Werken aan een duurzaam en klimaatbestendig  
 Midden-Limburg

Waarom?
Klimaatverandering heeft nu al een grote impact op onze 
samenleving en gaat in de toekomst nog meer van zich laten 
gelden. De urgentie en noodzaak om aan te passen aan het 
veranderende klimaat is groot en neemt de komende jaren 
alleen maar toe. Het wordt warmer maar ook droger en 
natter. De extremen worden groter.

De verbranding van fossiele brandstoffen levert op landelijk 
niveau een bijdrage van circa 75% aan de totale uitstoot 

3. Hoofdopgaven voor de toekomst: 
“Het verbindend Hart van Limburg”
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van broeikasgassen (door CO2-uitstoot). Besparing in het 
gebruik van fossiele brandstoffen en grondstoffen en het 
overschakelen naar duurzame vormen van energieopwekking 
zijn de belangrijkste manieren om vanuit Midden-Limburg 
een bijdrage te leveren aan de beperking van de CO2-uitstoot. 

1. De hetere zomers, de hevigere zomerbuien en nattere 
winters hebben effecten op een groot aantal terreinen, 
waarvan sommige effecten voor de hand liggen (zoals 
frequentere schade in land- en tuinbouw, verschuiving 
klimaatzones en hittestress) en andere op het eerste 
gezicht misschien onverwachter zijn (zoals de stijging 
van het aantal allergiedagen, veranderingen in 
ziekten en plagen en toename kans op natuurbranden 
en uitval van IT-voorzieningen). Om hier op voorbereid 
te zijn, zijn flinke aanpassingen in de openbare 
ruimte nodig, zeker op het gebied van waterbeheer. 
Klimaatbestendig wil zeggen dat de risico’s vanwege 
weersextremen in 2050 aanvaardbaar, draagbaar 
en beheersbaar zijn. Klimaatbestendig is net als 
veiligheid relatief: 100% veilig of klimaatbestendig is 
niet haalbaar. Het is belangrijk dat de samenleving 
accepteert dat er altijd een bepaald restrisico 
aanwezig blijft. 

Wat gaan we in ieder geval doen?
1. We stellen een regionale energiestrategie (RES) op 

samen met Noord-Limburg:    

Samen met de Noord-Limburgse gemeenten stellen 
we een regionale energiestrategie op, hieronder valt 
ook de Transitie Visie Warmte. Een koers gericht op 
de transformatie van het huidige energiesysteem. 
Belangrijk uitgangspunt voor deze koers is dat 
we aansluiten bij gebiedsurgenties waardoor we 
tegelijkertijd zorgen voor versterking van de lokale en 
regionale economie, de kwaliteit van de leefomgeving 
en het landschap.

2. We stellen een uitvoeringsprogramma 
klimaatadaptatie op:     
Iedere gemeente stelt een uitvoeringsprogramma 
klimaatadaptatie op conform het Deltaplan 
Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Dit pakken we samen 
met Noord-Limburg op. 

3. We stellen een waterketenplan op:  
Samen met de Noord-Limburgse gemeenten 
en waterpartners stellen we een regionaal 
waterketenplan op. In dit plan stellen we ons 
gezamenlijke beleid vast op de zorgplichten water 
en klimaatadaptatie. Onderdeel van dit plan is een 
handreiking klimaattoets.

4. We stellen een toekomstbeeld op 
voor een klimaatbestendig landschap:  
De Midden-Limburgse gemeenten stellen een 
toekomstbeeld op voor een klimaatbestendig 
landschap. Daarmee brengen we kansen in kaart 
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waar we verbindingen kunnen leggen tussen de 
klimaatadaptatie opgave, verbetering landschappelijke 
waarden en kansen voor de recreatieve sector.

5. We werken in Midden-Limburg aan een robuust 
aantrekkelijk landschap in de Maasvallei waarbij we 
adaptief bouwen met het water:    
De Limburgse Maasgemeenten bepalen samen 
met de provincie Limburg, Waterschap Limburg en 
Rijkswaterstaat wat de betekenis is van de Maas op 
ecologisch, economisch en ruimtelijk gebied. Daarbij 
kijken we verder dan het rivierkundig functioneren. 
Het water is het uitgangspunt bij het ontwerpen van 
omgevingskwaliteiten en de bebouwde omgeving. 
De inrichting van de ruimte wordt vorm gegeven in 
combinatie met het water. Dit biedt de mogelijkheid 
om nieuwe gebruiksvormen te maken, waarbij het 
adaptief bouwen zorgt voor het beperken van de 
kosten in het geval er bij hoogwater op plekken toch 
water komt.

3.2 Werken aan een toekomstbestendige   
 economie(circulair)

Waarom?
Basis voor het functioneren van de regio
Een toekomstbestendige economie is de basis van 
het functioneren van de regio. Het zorgt ervoor dat 
inwoners werk hebben waardoor met hun bestedingen de 
voorzieningen op orde kunnen blijven en mensen minder 
terug hoeven te vallen op een sociaal vangnet. Anderzijds 
is een toekomstbestendige economie op een goede manier 
ingepast in de omgeving en is de overlast beperkt. Een 
toekomstbestendige economie biedt ook de basis voor een 
aantrekkelijke woon- en leefomgeving doordat het werken, 
wonen en recreëren op elkaar afgestemd is en verzekert 
daarmee de toekomst van mens en milieu. 

Innovatieve en concurrerende economie
De economie van Midden-Limburg functioneert goed: op een 
aantal indicatoren scoort de regio positief. Het gaat echter niet 
vanzelf om de regionale economie concurrerend, innovatief 
en toekomstbestendig te houden. De regio heeft meerdere 
sectoren die goed vertegenwoordigd zijn, maar geen sector 
die de hele economie domineert. De maakindustrie is relatief 
groot en toerisme en recreatie is een groeimarkt. Ook de 
zorg, met name gericht op inwoners van de regio zelf, is een 
grote sector. Binnen de regio is geen campus gelegen, maar 
de regionale economie functioneert wel in dat netwerk en is 
toeleverancier aan de diverse campussen, Brainport en andere 
regio’s. Naast een aantal grote werkgevers, met name op het 
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gebied van de maakindustrie, is het midden- en kleinbedrijf 
een grote banenmotor in de regio en dient als vliegwiel 
voor de totale economische structuur. De bedrijvigheid moet 
de ruimte hebben en houden om zich te ontwikkelen. We 
zien dat het aanbod aan bedrijventerreinen de komende tijd 
opdroogt, omdat het beschikbare areaal de afgelopen jaren 
sterk is teruggelopen. Waarbij op Midden-Limburgse schaal 
gekeken moet worden,, ook naar brown fields. Inbreiding 
voor uitbreiding. De nadruk bij nieuwe bedrijfsvestigingen 
ligt op het beschikbaar hebben en houden van ruimte voor 
het regionale midden- en kleinbedrijf. 

Het versterken van samenwerking tussen bedrijven, 
onderwijs en overheid. Op deze manier worden de bedrijven 
een onmiskenbare schakel van de samenleving en is het 
voor bedrijven beter mogelijk om de kennis en middelen 
uit de samenleving te benutten en ontstaat er vanuit die 
samenleving meer begrip en draagvlak voor de activiteiten 
van bedrijven. 

Duurzame landbouw
De productie van gezond en veilig voedsel, geproduceerd 
door een moderne en krachtige sector is een grote opgave. 
Daarbij moet de productie veel meer in balans komen met de 
gezondheid voor mens en dier. Denk aan het klimaat, lucht- 
en waterkwaliteit, waterbeheer, biodiversiteit en kwaliteit 
van het landschap. 

Naar verwachting zal 2/3 van het aantal primaire agrarische 
productiebedrijven in de komende 20 jaar stoppen. Het is 
een enorme opgave om invulling te geven aan de vraag wat 
we moeten doen met al deze vrijkomende gebouwen. Andere 
landbouwbedrijven willen juist groeien en kopen daartoe 
vrijkomende locaties op. De vrijkomende locaties bieden 
ook kansen voor de versterking van bijvoorbeeld recreatie 
en toerisme. Een platteland van en voor agrariërs is niet 
meer vanzelfsprekend. De functie van het buitengebied 
verandert en het wordt een uitloopgebied voor de mensen 
die in de kernen en steden wonen om hier te recreëren en 
te bewegen. 

Mobiliteit
Een belangrijke reden waarom de regio goed functioneert is 
de centrale ligging tussen Zuidoost-Brabant, Zuid-Limburg 
en het Ruhrgebied. Het verbeteren van de verkeersveiligheid 
is een blijvend aandachtspunt.

De goede verbindingen met andere regio’s vormen de basis 
voor het functioneren van de regio. Zowel met spoor als 
met het hoofdwegennet zijn de verbindingen met verder 
weg gelegen regio’s goed. Om de grensoverschrijdende 
mogelijkheden beter te benutten moet de aansluiting op 
het OV en HSL netwerk Keulen/Aken/Düsseldorf worden 
verbeterd, en het reactiveren van de spoorverbinding Weert 
- Antwerpen voor personenvervoer. Daarnaast heeft de A2 
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een opwaardering nodig om toegenomen en nog verder 
toenemende verkeersstromen te kunnen herbergen. 

In Midden-Limburg is het transport over water op dit 
moment beperkt, zowel in omvang als in type producten dat 
vervoerd wordt als in bedrijven die gebruik maken van het 
water om hun producten te vervoeren. De Maasroute heeft 
nog vooral een doorgaande functie, terwijl het vergroten van 
het transport over water, in combinatie met verduurzaming 
van de vloot die al ingezet wordt, leidt tot een forse CO2 
reductie. Aandachtspunt is het wegnemen van fysieke 
belemmeringen. Dit gaat met name om het voldoende 
beschermen van bedrijven tegen hoogwater, het voldoende 
diep en groot houden van kanalen en sluizen en het 
zorgen voor passende infrastructuur zoals aanmeerplekken 
(ook voor overnachting). Dit vraagt om een intensieve 
samenwerking tussen de verschillende stakeholders om 
potenties te benutten. 

Toerisme en recreatie 
Door de unieke landschappelijke kenmerken van Midden–
Limburg, met name in de vorm van de natuur (o.a. Nationale 
Parken) en het watersportgebied de Maasplassen, is de 
regio een aantrekkelijke bestemming voor bezoekers. 
Daarbovenop kent de regio een grote concentratie 
cultuurhistorisch waardevolle plekken met beschermde 
stads- en dorpsgezichten en monumenten. Met name het 

Designer Outlet Roermond en de binnenstad van Roermond 
trekken een groot publiek dat komt winkelen. 
Door de verbindingen tussen deze unieke kwaliteiten en de 
landschappelijke structuren te versterken kan de regio nog 
aantrekkelijker worden voor toeristen en kan het verblijf 
in de regio verlengd worden. Hierdoor kan de toeristisch 
– recreatieve sector verder groeien als belangrijke 
economische motor voor de regio. 

Functioneren stedelijke centra
De kernen hebben een sterke relatie met de centrumsteden 
Roermond en Weert. Op het gebied van detailhandel, horeca 
en cultuur spelen deze steden een belangrijke rol in het 
dagelijks leven van de inwoners van de regio. Ondanks de 
relatief sterke positie van Roermond en Weert op dit gebied 
staan ook deze centra onder invloed van veranderingen 
in de detailhandel. De invulling van deze stadscentra zal 
daarom veranderen. 

Maatregelen om op een andere manier de regionale 
rol te kunnen blijven spelen en voor verbinding tussen 
inwoners te kunnen zorgen, zijn nodig. Dit gaat deels om 
functieveranderingen naar functies als wonen, werkplekken 
en versterking van het culturele aanbod. Anderzijds gaat 
het om het verbeteren van de bereikbaarheid per fiets, 
waardoor deze centra nog laagdrempeliger bezocht kunnen 
worden. Hierdoor wordt ook een stimulans gegeven aan het 
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openbaar vervoer en de mate waarin inwoners van de regio 
bewegen en wordt het fietsgebruik, dat op dit moment 
relatief laag is in de regio, verder versterkt. 

Wat gaan we in ieder geval doen?
1. Versterken en aanvullen van triple-helix aanpak zoals 

die nu door Keyport plaatsvindt:    
De lokale binding van bedrijfsleven en onderwijs is 
essentieel voor de doorontwikkeling van de regio. 
Door verder te investeren in de samenwerking tussen 
bedrijfsleven, onderwijs en overheid kunnen we de 
balans in onze beroepsbevolking brengen en zorgen 
we voor het versterken van het woon- en leefklimaat 
in de regio.

2. We versterken de regionale rol van de binnensteden 
van Roermond en Weert:    
De kernen in Midden-Limburg zijn voor een groot 
aantal functies en voorzieningen aangewezen op de 
binnensteden van Roermond en Weert. We maken 
een plan hoe deze centra die rol ook in de toekomst 
kunnen blijven spelen, met inachtneming dat er een 
functieverandering van winkels naar andere functies 
plaats zal vinden. Daarnaast zetten we in op de 
bereikbaarheid van deze centra per fiets en openbaar 
vervoer. Hiermee houden we de kernen en steden 
leefbaar, leveren we een bijdrage aan de gezondheid 
van onze inwoners en leveren we een bijdrage aan de 

verduurzaming van de mobiliteit.
3. We vermarkten Midden-Limburg op toeristisch gebied 

waarbij we de grote landschappelijke, natuurlijke 
en cultuurhistorische waarden en Roermond als 
bezoek/retailstad centraal stellen:     
De toeristisch – recreatieve sector is een belangrijke 
groeimarkt voor Midden-Limburg. De regio kent unieke 
landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische 
waarden van de (zoals de nationale parken, de 
Maasplassen en de historische centra als Roermond 
en Thorn) die voor bezoekers nog minder bekend zijn 
dan bijvoorbeeld het Zuid-Limburgse heuvellandschap. 
We vermarkten de regio specifiek op deze thema’s en 
richten ons met name op verblijven in het weekend.

4. We richten een Platform Vitale Landbouw op: 
De 6 Peelgemeenten uit Noord- en Midden-Limburg en 
de provincie Limburg richten gezamenlijk het Platform 
op. Het Platform is de opvolger van de werkgroep 
Schone Stallen. Het biedt een ontmoetingsplek voor 
de Limburgse Peelregio waarbij de focus in eerste 
instantie ligt op het versnellen van de transitie van 
de landbouw. Het doel is het creëren van een gezonde 
en aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving en 
een circulaire en economisch gezonde landbouw. In 
eerste instantie richt het Platform zich op de transitie 
van de veehouderij met als vergezicht de transitie van 
het gehele buitengebied. Het Platform pakt (nieuwe) 
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vraagstukken die hier aan bijdragen proactief en 
gezamenlijk op. Het Platform is een verbinder tussen 
lopende processen en vraagstukken in de regio en 
zoekt aanhaking buiten de regio.

5. We nemen maatregelen tegen Vrijkomende Agrarische 
Bebouwingen (VAB):      
De uitdaging is om voor vrijkomende agrarische 
bebouwing en leegstaande stallen een nuttige 
herbestemming te vinden of om sloop te 
faciliteren.  We maken een onderscheid tussen: 
- maatregelen om nieuwe VAB’s te voorkomen; 
- maatregelen gericht op het beperken van  
  negatieve effecten op de leefomgeving.

6. We verbinden stad en platteland:  
Er komt een sterke verbinding tussen “stad 
en land”, producent en consument in Midden-
Limburg. Dit doen we door het stimuleren en 
ondersteunen van projecten die gericht zijn op het 
versterken van de relatie tussen stad en platteland. 
 - Het verbeteren van de relatie tussen agrariër  
  en consument;  
 - Het verzachten van de “harde” scheiding  
  tussen stad en platteland in de breedste zin  
  des woords. 

7.  We zetten in op goede verbindingen met de 
omliggende regio’s zowel per fiets, auto als openbaar 
vervoer.

 We werken aan een toekomstbestendige economie: 
We onderzoeken hoe we impuls kunnen geven aan 
de ontwikkeling van de werklocaties van de toekomst 
en hoe we de transitie naar een circulaire economie 
kunnen bespoedigen 

3.3 Werken aan een gezonde en aantrekkelijke 
 woonomgeving voor Midden-Limburg.

Het aantal inwoners neemt af in Midden-Limburg. De 
bevolking in Nederweert, Roermond en Weert groeit wel 
nog. Volgens de prognose zal het aantal huishoudens in de 
regio nog een tiental jaren toenemen. Het is de uitdaging de 
komende jaren voldoende woningen en de juiste woningen 
op de juiste plaats toe te voegen. De regio heeft de ambitie 
om een gedeelte van de woningbouwopgave van Zuid-Oost-
Brabant in te vullen.

Naast de aanzienlijke woonopgave hebben we als regio 
ook te maken met een aantal aanzienlijke transformatie- 
en kwaliteitsopgaven. We willen mensen zolang mogelijk 
zelfstandig in een vertrouwde omgeving laten wonen. Door 
de groeiende economie en de vergrijzing is het voor bedrijven 
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steeds moeilijker om goed gekwalificeerd personeel te 
vinden. Nieuwe inwoners uit verschillende landen helpen 
onze bedrijven. Ook voor deze nieuwe inwoners is passende 
woonruimte nodig. 

Gezondheid is meer dan alleen “ziekte voorkomen”. 
Gezondheid gaat juist om “quality of life”, welzijn en het 
bevorderen van gezondheid. We willen een gezonde en 
veilige leefomgeving voor onze inwoners. Niet alleen nu, 
maar ook in de toekomst. We willen dat iedereen in de 
regio dezelfde mogelijkheden heeft om gezond te zijn of 
te worden. Dat betekent dat de leefomgeving voldoende 
mogelijkheden biedt voor sporten, ontmoeten, bewegen en 
spelen.

Een belangrijk onderdeel van een gezonde en duurzame 
leefomgeving is de mogelijkheid om op een prettige manier 
ergens lopend of fietsend heen te gaan en te verblijven. 
De afstanden in de regio zijn zeer beperkt en daarmee 
op een fietsafstand. Op dit moment zijn de verbindingen 
onvoldoende van kwaliteit en niet aantrekkelijk. Daarnaast 
ontbreken er in het fietsnetwerk een aantal essentiële 
schakels, zoals een goede en aantrekkelijke mogelijkheid 
om de Maas ter hoogte van Roermond te kruisen, en 
een verbinding over de Maas ter hoogte van Buggenum. 
Verder zijn de onderlinge verbindingen tussen Weert en 
Roermond en tussen Weert en Eindhoven zeer beperkt. 

Met de verbeterde fietsverbindingen kunnen de groene en 
natuurlijke gebieden beter beleefbaar worden gemaakt, 
worden steden en kernen beter en directer ontsloten voor 
inwoners uit de regio en wordt een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het verduurzamen van de mobiliteit en het 
behouden van de gezondheid van onze inwoners. 

Wat gaan we in ieder geval doen?
1. We brengen in beeld wat de belangrijkste dragers zijn 

van ons landschap en versterken de landschappelijke 
structuren:         
De belangrijkste gemene deler in Midden-Limburg is 
het landschap. De unieke landschappelijke kenmerken 
vormen een belangrijke aantrekkingskracht op toeristen 
maar ook op (potentiele) inwoners. Door de belangrijkste 
landschappelijke dragers uit te werken en leidend te 
maken in ruimtelijke ontwikkelingen versterken we het 
profiel van de regio. 

2. We completeren ons fietsnetwerk:  
Het fietsnetwerk in de regio kent een aantal hiaten. We 
bepalen waar deze liggen en waar de kansen liggen om 
de onderlinge bereikbaarheid per fiets in de regio te 
verbeteren. Op die manier leveren we een bijdrage aan de 
leefbaarheid van de kernen, de toekomstbestendigheid 
van de stadscentra, de gezondheid van de inwoners van 
de regio en het terugdringen van de uitstoot van CO2, fijn 
stof en geluid door het beperken van autobewegingen. 
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3. Samenwerking sociaal en fysiek domein: 
We doen een eerste verkenning voor het verbinden en 
versterken van elkaars sterke punten, die tevens een 
positieve bijdrage leveren aan de huidige en toekomstige 
opgave, op het scheidsvlak van het sociale en fysieke 
domein.

4. Aansluiting Brainport Eindhoven:  
We bieden een gezonde-, leef-, woon- en recreatie-
omgeving voor de mensen die werken in de Brainport 
Eindhoven.

5. Binden van jongeren:  
Met onze gezonde, vitale en aantrekkelijke leefomgeving 
zijn wij een aantrekkelijke woonomgeving geworden 
voor de jonge generatie. Zij willen in de regio blijven of 
komen.

6. Afstemming voorzieningen:  
We gaan met elkaar in gesprek over de opgaven van 
gemeenten in het kader van het realiseren en in stand 
houden van maatschappelijke voorzieningen op het 
vlak van onderwijs, welzijn, cultuur en sport in een 
regionale context, kan leiden tot slimmere en efficiënte 
oplossingen.

7. Internationale werknemers:   
We stemmen onze lokale inspanning in het kader 
van internationale werknemers met elkaar af en 
maken plannen die niet alleen de thema’s economie 
en huisvesting raken, maar ook inzetten op educatie 

en integratie. We benutten talenten van nieuwe 
Nederlanders en helpen hun die verder te ontwikkelen.

8. We zetten in op biodiversiteitsherstel:  
We brengen samen met de provincie in kaart wat de 
opgave is in biodiversiteitsherstel. Daarop ontwikkelen 
we beleid voor (specifieke) soorten, leefgebieden en 
verbindingen daartussen.
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Legenda

Nationale en grensover-
schrijdende parken

Natura 2000

Stations Weert; focus op wonen en 
werken. 
Orientatie noord-zuid

Transformatie naar duurza-
me landbouw en stedelijk 
uitloopgebied

Centrum hoofdkern

Maas en Maasvallei; klimaat-
bestendig natuur-, woon-,recrea-
tie- en uitloopgebied

Kanaal

Vervoer over water

Roermond; focus op 
retail, wonen en werken. 
Orientatie oost-west

Invloedsfeer van de stad-
centra

Retail

Maakindustrie

Logistiek

Maritieme industrie

Welzijnssector

Energietransitie; 
Clauscentrale 

Nationale en grensover-
schrijdende parken; toeris-
me industrie

(Inter-)nationale economi-
sche trekkers

Maasplassen; aantrekkelijk 
woon-, recreatie- en natuur-
gebied

Kleinere kernen; leefbare 
dorpen met goede stad-land 
relaties

Landbouwgebied

Bereikbare kernen

Beken en klimaatbestendi-
ge beekdalen

Stedelijke periferie

Twee stadscentra Landbouwtransitie

Economie

Tuinbouwgebied

Snelfietsverbinding (indi-
catief)

Zoekgebied nieuwe over-
brugging van de Maas

Snelweg

Upgrade snelweg A2

Vaarverbinding; intensie-
ver en breder gebruik

Bestaand spoor voor per-
sonenvervoer

Spoor geschikt maken 
voor HSL verbinding

Groter bedrijventerreinen

1  LANDSCHAP 2 MOBILITEIT 3 ECONOMIE EN LANDBOUW

Bijlagen: Visiekaarten Midden-Limburg
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Landschap



25 -   2POVI Midden-Limburg2 -   BoschSlabbers

Mobiliteit
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Economie en landbouw
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Visie totaal
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