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Voorwoord 

 
Voor u ligt de begroting 2019  van de Regio Venlo.  
De Regio Venlo is een samenwerkingsverband van de 8 Noord-Limburgse gemeenten 
gericht op het gezamenlijk realiseren van de opgaven en ambities zoals geformuleerd in de 
strategische visie ‘Regio in Balans’ uit 2012.  
 
In het regioprogramma ‘Werken aan de Regio Venlo 2015-2018’ zijn deze regionale opgaven 
en ambities uitgewerkt in concrete samenwerkings thema’s en programma’s.  
 
De regionale thema’s en programma’s van de Regio Venlo kennen allemaal een eigen 

dynamiek en omgeving. Slechts in een aantal gevallen wordt een bijdrage beschikbaar 

gesteld uit de regiobegroting. 

Momenteel wordt op basis van een actualisatie van de strategische regiovisie een nieuw 
regioprogramma voorbereid voor de komende vier jaar.    
 
 
 
Antoin Scholten,  
Burgemeester gemeente Venlo  
Voorzitter Regio Venlo 
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De Regio Venlo 

De Regio Venlo is een samenwerkingsverband van de 8 Noord-Limburgse gemeenten 
gericht op het gezamenlijk realiseren van de opgaven en ambities zoals geformuleerd in de 
strategische visie ‘Regio in Balans’ uit 2012 en het regioprogramma ‘Werken aan de Regio 
2015-2018’.  

 
De Regio Venlo kent geen aparte (uitvoerings)organisatie. De thema’s/projecten uit het 
regioprogramma worden primair uitgevoerd door één van de deelnemende gemeenten. Per 
regionaal samenwerkings thema heeft één van de regiogemeenten –namens de Regio- een 
eigen verantwoordelijkheid om adequaat invulling te geven aan de uitvoering van de daarbij 
behorende regionale activiteiten en projecten.  
 
Afstemming of besluitvorming over de regionale samenwerkingsthema’s en projecten vindt 
plaats in de daartoe georganiseerde bestuurlijke regionale overleggen en wordt bekrachtigd 
door de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten.  
De regio Venlo kent de volgende regionale overleggen: 
 
Burgemeestersoverleg (BO) Regio Venlo,  
In het BO participeren de burgemeesters van de deelnemende gemeenten onder 
voorzitterschap van de centrumgemeente Venlo. Het BO is ambassadeur van de Regio 
Venlo en bespreekt majeure regionale ontwikkelingen. Het BO coördineert de regionale 
samenwerking en de samenwerking met de provincie Limburg, het Rijk en Europa. Het BO 
besluit –na consultatie van de PHO’s- over de inzet van de regionale middelen (jaarlijks € 4,- 
per inwoner). Het BO wordt voorbereid door de staf Regio. Agenda en stukken worden tijdig 
voor behandeling in alle colleges van B&W –voorafgaand aan het BO- aangeboden aan de 
deelnemende gemeenten.  
 
Secretarissenoverleg (SO) Regio Venlo 
In het SO participeren de secretarissen van de deelnemende gemeenten onder 
voorzitterschap van de gemeente Gennep. Het SO bewaakt de voortgang en de kwaliteit van  
de regionale samenwerking en wordt daarbij ondersteund door het regionaal programma 
overleg1 en door de staf Regio. De secretarissen functioneren als regionaal directieoverleg 
en vervullen het ambtelijk opdrachtgeverschap voor alle activiteiten die in regionaal verband 
worden uitgevoerd, in het bijzonder de uitvoering van het regioprogramma ‘Werken aan de 
Regio Venlo 2015-2018’ en de ambtelijke voorbereiding van de regionaal bestuurlijke 
overleggen.  
 
Portefeuille overleg Economisch Domein (PHO ED) Regio Venlo  
In het PHO Economisch Domein participeren de portefeuillehouders economische zaken van 
de deelnemende gemeenten onder voorzitterschap van de gemeente Venlo. In dit bestuurlijk 
overleg komt de voortgang van de regionale thema’s en programma’s behorende bij de 
opgave ‘Innoveren en Vermarkten’ aan de orde. Daarnaast kan het overleg –daar waar nodig 
voor de economische ontwikkeling van onze regio- besluiten nemen cq. standpunten 
innemen en een regionale vertegenwoordiger vanuit en namens het PHO economisch 

                                                
1 In het regionaal programma overleg vindt ambtelijke afstemming plaats tussen vertegenwoordigers 
van de regiogemeenten (thematrekkers en/of strategen) over de voortgang van de uitvoering van het 
regioprogramma.  
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domein afvaardigen in relevante gremia (o.a. vertegenwoordiging regio in EDB Noord-
Limburg).  
Het PHO Economisch domein wordt voorbereid door een (ambtelijk) regionaal coördinerend 
overleg.  
Agenda en stukken worden -met ondersteuning van de staf Regio- tijdig voor behandeling in 
alle colleges van B&W –voorafgaand aan het PHO Economisch domein- aangeboden aan de 
deelnemende gemeenten.  
 
Portefeuille overleg Sociaal Domein (PHO SD) Regio Venlo  
In het PHO Sociaal Domein participeren de wethouders 3D’s van de deelnemende 
gemeenten onder voorzitterschap van de gemeente Peel en Maas. In dit bestuurlijk overleg 
vindt regionale afstemming plaats over de opgave ‘vitale gemeenschappen’ en over de  
regionale transformatie ambitie rondom de drie decentralisaties in het sociaal domein.  
Het PHO SD is opdrachtgever voor de MGR Sociaal Domein Noord-Limburg.  
Het overleg kan -daar waar nodig- besluiten nemen cq. standpunten innemen. 
Het PHO sociaal domein wordt voorbereid door de (inhoudelijke) werkgroepen. Een ambtelijk 
secretaris draagt zorg voor de agendering.  
Agenda en stukken worden –met ondersteuning van de staf regio- tijdig voor behandeling in 
alle colleges van B&W –voorafgaand aan het PHO sociaal domein- aangeboden aan de 
deelnemende gemeenten.  
 
Portefeuille overleg Ruimtelijk Domein (PHO RD) Regio Venlo  
In het PHO Ruimtelijk Domein participeren de wethouders RO (bij voorkeur in ieder geval de 
coördinerende portefeuillehouders POL) van de deelnemende gemeenten onder 
voorzitterschap van de gemeente Venray. In dit bestuurlijk overleg komt naast de voortgang 
van de regionale thema’s en programma’s behorende bij de opgave ‘Boeien en Binden’  
specifiek de in het kader van het POL uit te werken deelvisies aan de orde.  
Het overleg kan -daar waar nodig- besluiten nemen cq. standpunten innemen.  
Het PHO ruimtelijk domein wordt voorbereid door een regionaal (ambtelijk) coördinerend 
overleg. Agenda en stukken worden –met ondersteuning van de staf Regio- tijdig voor 
behandeling in alle colleges van B&W –voorafgaand aan het PHO ruimtelijk domein- 
aangeboden aan de deelnemende gemeenten.  
 
De t.b.v. de samenwerking benodigde ondersteunende, adviserende en coördinerende taken 
zijn centraal georganiseerd bij de Staf Regio (onderdeel Concernstaf gemeente Venlo). 
 
Jaarlijks stellen alle deelnemende gemeenten € 4,- per inwoner2 beschikbaar t.b.v. de 
samenwerking Regio Venlo. Voor de periode 2017 t/m 2019 stellen de deelnemende 
gemeenten3 daarnaast een bedrag van 1,28 per inwoner aan innovatiemiddelen extra 
beschikbaar. Deze worden in het kader van het Bright Innovation Network Greenport Venlo 
(BING) ingezet voor innovatie projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de Brightlands 
Camous Greenport Venlo. 

 

                                                
2
 M.u.v. de gemeente Mook en Middelaar. Met de gemeente Mook en Middelaar is op 30 juni 2015 

een maatwerkafspraak gemaakt over participatie in de Regio Venlo en de daarbij behorende jaarlijkse 
bijdrage. 
3
 M.u.v. de gemeente Mook en Middelaar (cf maatwerkafspraak)  
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Ambities Regio Venlo 

In 2012 heeft de Regio Venlo in haar visie ‘Regio in Balans’ uitgewerkt waar zij gelet op de 
regionale opgaven en ambities als ‘Regio Venlo’ gemeenten de komende periode 
gezamenlijk voor aan de lat staan.  
 
De regionale visie kent drie centrale hoofdopgaven: 

 Boeien & Binden; het zorgdragen dat de regio aantrekkelijk is voor de huidige en de 
nieuwe bewoners en bezoekers.  

 Innoveren & Vermarkten; het verder versterken van de duurzame economische structuur 
in onze regio.  

 Vitale Gemeenschappen; het creëren van een sterke sociale structuur en identiteit. 
 
De Regio heeft deze opgaven en ambities in overleg met maatschappelijke partners, andere 
overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en inwoners vertaald in regionale 
thema’s en programma’s welke de regio graag samen met deze partners tot uitvoering wil 
brengen.  
 
De Regio Venlo zoekt aansluiting bij initiatieven in de regio. De inzet is primair gericht op het 
ondersteunen van de kracht van de omgeving. Daarnaast werken de Regio Venlo 
gemeenten gezamenlijk aan de realisatie van opgaven waar ze als overheden primair voor 
aan de lat staan.  
 
Agrofood en – business  
De Regio Venlo heeft de ambitie tot de slimste en duurzaamste agrofoodregio’s van Europa 
te behoren en zelfs een wereldspeler te zijn, om zo een bijdrage te leveren aan de Europese 
thema’s voedselveiligheid en voedselzekerheid. De regio richt zicht hierbij met name op 
voeding en gezondheid, meer output met minder input.  
Dit zijn namelijk de uitdagingen voor de toekomst. De markt wil weten waar voedsel en 
voedingsproducten vandaan komen en dat deze veilig en gezond zijn. Daarnaast groeit de 
wereldbevolking en houdt de groei van het landbouwareaal4 daar geen gelijke tred mee. Dit 
betekent dat nieuwe innovatieve oplossingen nodig zijn om meer mensen te kunnen voeden. 
De eitwitrijke producten van de regio, maar ook de kennis uit de regio kunnen hier een 
belangrijke bijdrage aan leveren.   
Om deze ambitie te bereiken faciliteert de regio de vorming van sterke en brede netwerken 
van ondernemers (koplopers) in de agrarische sector en gerelateerde maakindustrie en 
probeert de bedrijven te faciliteren in hun ontwikkeling.   
 
De regio kent als Greenport Venlo een groot aantal initiatieven, met een grote diversiteit. De 
doorontwikkeling van de Brightlandscampus Greenport Venlo is een belangrijke ontwikkeling, 

                                                
4 De huidige situatie is dat Europa en Noord Amerika in 12,5% van de totale 
wereldvoedselbehoefte voorzien. Verdubbeling van de produktie betekent dat slechts in 25% 
van de wereldvoedselbehoefte kan worden voorzien. Ons landbouwareaal is hiervoor te 
beperkt. Dat betekent dat areaal op andere plaatsen in de wereld ingezet zullen gaan 
worden. Liefst op plaatsen waar de behoefte groot is. Bron: Pablo Tittonell. Ook nieuwe 
technieken als bijv. urban en vertical farming kunnen een rol spelen. In deze innovaties kan 
onze regio een bijdrage leveren. 
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die vooral bedoeld is voor de versterking van de kennisinfrastructuur en het bevorderen van 
de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid om zo te komen tot 
economische structuurversterking. Maar er zijn ook initiatieven die voortkomen uit het 
bedrijfsleven zoals bijvoorbeeld Feed Design Lab, Green Connection, Eiwitrijk en Mushroom 
Valley, waarbij innovatie wordt toegepast, al dan niet gefaciliteerd door de overheid. 
 
Wat gaan we doen in 2019? 
Medio 2018 is door het PHO Economisch Domein de agrofood agenda en het 
uitvoeringsprogramma vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma richt zich op 2019 en verder.  
We blijven samen met de Brighlandscampus Greenport Venlo in het kader van het Bright 
Innnovation Network Greenport (BING) ondersteuning geven aan projecten die innovatie in 
agrifood een impuls geven.  
In 2019 wordt met hulp van de campus verder gebouwd aan “Insect Valley Europe”; we 
willen als regio toonaangevend worden in onderzoek en ontwikkeling naar insecten als 
nieuwe eitwitbron.  
In het samenwerkingsverband Greenport Holland Overheden (GHO) wordt in 2019 verder 
uitvoering gegeven aan de “Impuls Agenda Greenports 3.0”, met als doel om samen met de 
mainports te komen tot een samenhangend netwerk. Dit samenhangend netwerk draagt bij 
aan voedsel, welbevinden en gezondheid voor West-Europa, en exporteert wereldwijd 
tuinbouw- en agrokennis en agrologistieke concepten. Hier komt steeds meer de nadruk op 
te liggen.  
In de Impulsagenda zijn diverse versnellingsacties of doorbraken benoemd waarbij onze 
regio als Greenport Venlo betrokken is. De impulsagenda zal worden doorontwikkeld naar 
een tuinbouwakkoord. In het kader van kennis en innovatie wordt door GHO ingezet op het 
verbinden van thema’s en onderwerpen die in meerdere greenports spelen om zo samen 
met ondernemers tot krachtigere projecten en meer uitwisseling / samenwerking te komen. 
In 2018 zijn afspraken gemaakt over de governance van GHO,  in 2019 zijn de Greenports 
zichtbaar als één loket.  
 
Onze inzet zal ook gericht blijven op continuïteit en perspectief in de toekomst voor onze 
(gezins)ondernemers. De focus kan zijn de lokale markt met een eerlijke prijs. 
 
Ook de zichtbaarheid van onze regio in Europa blijft belangrijk. Met het thema insecten is 
een aanvang gemaakt de regio op de kaart te zetten. Maar er is meer waarmee onze regio 
bij kan dragen aan voor Europa eerder genoemde belangrijke thema’s als gezondheid, 
voedselveiligheid en voedselzekerheid. Duurzame agro productie en circulaire economie zijn 
thema’s waarin we voorbeeld kunnen zijn en waarin we proberen samen met ondernemers 
te komen tot nieuwe verdienmodellen. Daarom blijven we dan ook met onze bedrijven 
participeren in Interreg en eventueel Europese projecten om te laten zien dat we 
toonaangevend zijn en een bijdrage kunnen leveren. 
Als Greenport Venlo zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met omliggende regio’s zoals 
Agrifood Capital Den Bosch en Food Valley Ede/Wageningen om zo ook in Brussel met 
meer kracht beter zichtbaar te zijn. Eind 2018 hebben we ons als FOOD NL in Brussel 
gepresenteerd: één ecosysteem, één Europese agenda. We zetten ons gezamenlijk in voor 
de transformatie naar een duurzaam en toekomstbestendig voedselsysteem.  
We gaan ons richten op de volgende drie activiteiten: 
1. Het opbouwen van netwerk en relaties (zowel met de EC als met andere Europese 

foodregio’s); 
2.      Het beïnvloeden van beleidsvorming;  
3. Het verwerven van fondsen en middelen voor projecten en programma’s (zowel voor 

stakeholders in de regio als eigen projecten/programma’s) 
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Samenwerken in Food NL vraagt voortdurende afstemming en krachtige sturing op 
gezamenlijke activiteiten. Hiervoor wordt een heldere governance structuur ingericht: 
• Op bestuurlijk niveau wordt een bestuurscommissie gevormd, bestaande uit één 

vertegenwoordiger van elke regio. 
• Op ambtelijk niveau wordt een directieteam ingericht, die de dagelijkse aansturing (op 

afstand) verzorgen. Iedere regio levert een directielid. Dit directieteam is 
verantwoordelijk voor de samenwerking en de inzet van resources en werkbudget. 

 Voor de vertegenwoordiging en lobby levert elke regio een lobbyist. 

 
 
Verdienmodel Logistiek 
De Regio Venlo wil haar belangrijke internationale positie binnen de mondiale logistieke 
netwerken behouden en daarvoor slim gebruik maken van bestaande contacten wereldwijd 
en door samenwerking met diverse partners binnen en buiten de regio. De logistieke hotspot 
Venlo wil als synchromodaal knooppunt op duurzame en innovatieve wijze internationale 
goederenstromen faciliteren op de Rhine-Alpine (spoor en weg) en Northsea Mediterranean 
(water) corridor. 
 
Overheidsspoor 
De regio en provincie investeren volop in de multimodale ontsluiting van de regio Venlo, de 
acquisitie van logistieke bedrijvigheid en versterking van de logistieke kennisinfrastructuur. 
Daarnaast levert de regio lobby-inspanningen richting hogere overheden. Hierbij wordt in 
toenemende mate samengewerkt met regionale, provinciale en (inter)nationale partners. De 
lobby-inspanningen hebben betrekking op infrastructurele dossiers, het verkrijgen van derde 
geldstromen en beleidsbeïnvloeding. Doel is opname van de drie modaliteiten (water, weg 
en spoor) en multimodale overslagfaciliteiten (barge- en railterminals) op het TEN-T kernnet-
werk en verbetering van de grensoverschrijdende verbindingen.  
 
Omgevingsspoor 
In SMART Logistics Centre Venlo (2014) werkt het logistieke bedrijfsleven samen met 
overheid en kennisinstellingen om de logistieke regio Noord-Limburg verder te laten 
uitgroeien tot een Europese logistieke topregio. Het logistieke programma van SMART LCV 
is opgebouwd rondom een viertal thema’s (“Infrastructuur”, “Arbeidsmarkt en Onderwijs, 
“Innovatie” en “Acquisitie, branding en PR”). De Regio Venlo bezet één van de zes zetels in 
het bestuur van SMART LCV en enkele ambtelijke experts uit de regio Venlo nemen deel 
aan de thematische werkgroepen. SMART LCV levert omgekeerd als belangrijke stakeholder 
input voor de regionale agenda op het gebied van infrastructuur, logistiek, mobiliteit en 
onderwijs & arbeidsmarkt en is daarnaast betrokken bij de uitvoering van de regionale lobby 
agenda inzake infrastructuur en logistiek van de Regio Venlo.  
 
Wat gaan we doen in 2019? 
Overheidsspoor 
De lobby-inspanningen zullen in 2019 verder worden geïntensiveerd. De basis van de lobby-
inspanningen vormt het Plan de Campagne Venlo Positionering Logistiek dat in 2018 dat met 
externe ondersteuning en in overleg met stakeholders is opgesteld. Gekozen is voor ‘Circular 
and beyond’ als centraal en bindend thema voor de positionering van de logistieke regio 
Venlo. Hiermee wordt aangesloten op het centrale thema van de Economic Development 
Board (EDB) Noord-Limburg. Beoogd wordt om in 2019 ook de overige regionale (sectorale) 
public affairs activiteiten onder dit centrale thema te brengen.  
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Daarnaast zal er in 2019 met externe ondersteuning worden deelgenomen aan de TEN-T 
call. De basis hiervoor is in 2018 gelegd, toen er een concrete aanvraag is uitgewerkt, maar 
niet is ingediend omdat deze onvoldoende aansloot bij de inschrijvingsvoorwaarden van 
beide TEN-T calls in 2018.   
Daarnaast zal in 2019 worden ingezet op het (op aanvraag) faciliteren van concrete 
projecten van SMART LCV. Het zal daarbij onder andere gaan om aan de 
Brightlandscampus Greenport Venlo gerelateerde projecten die mogelijk in aanmerking 
komen voor regionale BING middelen.  
 
Omgevingsspoor  
Ook 2019 staat in het teken van de uitvoering van het -begin 2017 door SMART LCV 
gepresenteerde- meerjarig actieprogramma Volle Kracht Vooruit. De regio vervult hierbij, 
zoals ook afgelopen jaren, primair een faciliterende rol.  
 
 
Verdienmodel proces- en maakindustrie 
De Regio Venlo wil de positie van de high tech maakindustrie in de regio verder versterken 
en veiligstellen voor de toekomst door middel van het investeren en verbreden van de 
samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheden. 
 
Sinds de officiële start (eind 2013), is door industriële ondernemers -daarbij procesmatig 
ondersteund door LWV, Liof en in mindere mate de regio(gemeenten)- gewerkt aan de 
verdere uitbouw van Techno Valley als het industriële platform in regio Venlo. In Techno 
Valley bundelen hightechbedrijven in Noord-Limburg, zoals Océ, Inalfa, Nunhems, WP Haton 
en Scheuten hun krachten, om de belangen van de hightech maakbedrijven in Noord- en 
Midden-Limburg te behartigen en om samenwerking te stimuleren. Het is de ambitie van 
Techno Valley om de economische waarde van deze sector in de komende jaren te 
verdubbelen. Samenwerkingen die nu tot stand komen zorgen voor oplossingen voor 
toekomstige maatschappelijke en technologische uitdagingen. 
 
Wat gaan we doen in 2019? 
Beoogd wordt het versterken van de relatie tussen Techno Valley en de EDB Noord-
Limburg. Daarnaast zal in 2019 worden ingezet op het (op aanvraag) faciliteren van concrete 
projecten van Techno Valley. Het zal daarbij onder andere gaan om aan de 
Brightlandscampus Greenport Venlo gerelateerde projecten die mogelijk in aanmerking 
komen voor regionale BING middelen.  
 
 
Kennisinfrastructuur  
De Regio Venlo zet in op een verdere versterking en verbreding van het onderwijscluster op 
MBO-, HBO- en WO-niveau in de regio aansluitend bij de economische speerpunten van de 
regio (logistiek, techniek/maakindustrie, agro, zorg en vrijetijdseconomie). 
 
De verbreding en versterking van het onderwijscluster in de regio beperkt zich niet tot 
inhoudelijke onderwijsontwikkelingen. De onderwijsinstellingen in de regio werken nauw 
samen met bedrijven in de regio. Kennistransfer van bedrijfsleven naar onderwijs en vice 
versa vormt een belangrijk onderdeel en is voor beide partijen van toegevoegde waarde.  
De combinatie van onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen én kennistransfer levert een 
belangrijke bijdrage aan het innovatievermogen en de aantrekkelijkheid van de regio Venlo 
voor kennisintensieve bedrijven en jonge, hoogopgeleide professionals.  
 

http://www.inalfa-roofsystems.com/
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Naast de inhoudelijke onderwijsontwikkelingen is in samenwerking met én door de 
kennisinstellingen zelf, ingezet op een versterking van de samenwerking met de 
werkgevers/bedrijven in de regio.  
Deze samenwerking leidt tot publiek-private samenwerkingsovereenkomsten, waarbij door 
werkgevers en MBO/HBO gezamenlijk wordt gewerkt aan versterking van het 
onderwijsaanbod en doorontwikkeling van kennis bij werknemers binnen deze bedrijven. 
 
De versterking en verbreding van de kennisinfra voor de regio is een continu proces. Daar 
waar kansen en ontwikkelingen van toegevoegde waarde voor de regio zijn, wordt actief 
geanticipeerd op deze ontwikkelingen.  
De ontwikkelingen binnen kennisinfrastructuur kenmerken zich door een sterke externe 
oriëntatie. Voor de realisatie van ontwikkelingen is intensieve samenwerking met 
onderwijspartners in de regio én het bedrijfsleven van essentieel belang.  
 
Wat gaan we doen in 2019? 

 Voor 2019 wordt actief verder gewerkt aan de gerealiseerde publiek-private 

samenwerkingsovereenkomsten. Tevens zijn een aantal nieuwe publiek-private 

samenwerkingsovereenkomsten (Centra voor Innovatief Vakmanschap) in 

voorbereiding die in 2019 starten. 

 In het kader van de publiek-private samenwerking is voor 2019 de verdere 

verduurzaming een belangrijk aandachtspunt. Voor een aantal pps-en loopt de 

overheidssubsidie ten einde, het verdienmodel is nog niet voor alle 

samenwerkingsverbanden stevig genoeg.  

 Daarnaast wordt door het MBO en HBO op vraag van bedrijven, actief ingezet op het 

bij- en nascholen van werknemers. 

 In september 2018 is gestart met een tweetal opleidingstrajecten, nl een AD 

Engineering en een Bachelor Logistiek Manager & Douane, voor werkenden. In 

voorbereiding zijn een aantal AD-opleidingen onder andere voor de Logistiek, die 

eveneens specifiek voor de doelgroep werkenden worden ontwikkeld.  

 Het HBO gaat zich met een aantal “Lab” faciliteiten vestigen op de Campus. 

 Doorontwikkeling op de cross-overs o.a. Techniek en Groen, Techniek en Zorg, 

Logistiek en ICT, Techniek en Business, Logistiek en Techniek. 

 
 
Vrijetijdseconomie 
Noord- Limburg is het belangrijkste en meest aantrekkelijke verblijfrecreatiegebied van 
Limburg voor de ‘short break’ vakantiemarkt met een fijnmazig netwerk van kleine- en 
grootschalige dagrecreatieve voorzieningen in een straal van 60 autominuten. De Regio 
Venlo wil de focus leggen op de familierecreatie in de regio; drie generaties die (gezamenlijk) 
een bezoek brengen aan Noord- Limburg. Deze doelgroep vraagt om een breed aanbod qua 
dagrecreatieve voorzieningen, de regio biedt familiebeleving voor iedere generatie. 
 
In de toeristische regiovisie heeft de Regio Venlo zichzelf de ambitie gesteld dat zij beter wil 
presteren dan het nationaal gemiddelde. De regiovisie spreekt de ambitie uit dat invulling van 
het totale actieprogramma op termijn moet leiden tot een toename van de jaarlijkse 
bestedingen van € 200 miljoen in 2025 (+24%). Zo komen de bestedingen in 2025 ruim 
boven de € 1 miljard uit. 
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Om de visie en doelen te realiseren kiest de Regio Venlo voor een programma- aanpak en 
niet voor een verzameling projecten. De aanpak moet de sector inspiratie, enthousiasme en 
perspectief bieden. We willen ondernemers stimuleren om samen met ons te investeren in 
de sector. Ondernemers investeren vooral in hun eigen bedrijven, terwijl de overheid 
optimale randvoorwaarden dient te scheppen. Het programma biedt ruimte om 
voortschrijdende kennis, inzichten en ervaring in de aanpak te verwerken en om prioriteiten 
en doelen gedurende de looptijd bij te stellen. De Regio Venlo wil samen met ondernemers, 
onderwijs, de provincie en andere relevante stakeholders als een team aan de slag op basis 
van vijf actielijnen: 
1) Vitale Verblijfsrecreatie: De opgave is om de verblijfsrecreatie sector als geheel te 

stimuleren om waar nodig te vitaliseren. En daarnaast het verblijfsrecreatieve product te 

verbinden aan de regionale kwaliteiten.  

2) Vitale dagrecreatie: De opgave is om de regionale concurrentiekracht te vergroten door 

de attractiewaarde te vergroten met diverse grote- en een scala aan kleinschalige 

dagattracties. De focus ligt op familierecreatie.  

3) Vrijetijdslandschap: De opgave is om de bestaande omgevingskwaliteiten op 

sleutelplekken te versterken en om daar de belevingswaarde en het onderscheidende 

vermogen van de regio te vergroten.  

4) Crossovers:  De opgave is om samen met ondernemers praktisch aan de slag te gaan 

met kansrijke cross-overs. 

5) Effectieve regiomarketing:  De opgave is effectieve regiomarketing met als doel meer 

bezoekers en meer bestedingen. Regiomarketing op basis van SMART-doelen en 

aansluiten bij trends en ontwikkelingen.  

 
Wat gaan we doen in 2019? 
Projecten die we in 2019 willen realiseren zijn: 
- Start van de projectorganisatie. Bestaande uit deelnemende gemeenten, ondernemers 

en de ‘coalition of the willing’. De coalitie van leidende personen in de regio gaat de 

beweging aanjagen. De coalitie wordt gevormd door diverse boegbeelden uit de regio.  

- Het dagrecreatieve aanbod versterken. Samen met verblijfsketens, grote hotels in de 

regio en bestaande dagattracties/entertainment wordt een aanpak opgesteld om 

dagrecreatieaanbod en –clustering te versterken voor de familiemarkt; 

- Inzetten van de vitaliteitsmanager die de ‘één park, één plan’ aanpak kracht bij zet. De 

vitaliteitsmanager gaat vooral werken aan excellente bedrijven en transformatie van niet 

vitale bedrijven; 

o Het inzetten van een expertpool voor korte bondige adviestrajecten in het kader 

van de ‘één park, één plan’ aanpak. 

o Offensief met de top 10- bungalowparken. Doel: investeren in kwaliteit en 

vernieuwingen en samenwerken aan het vergroten van de attractiewaarde van 

Noord- Limburg. Daarvoor wordt een convenant met de top 10 bungalowketens 

afgesloten; 

- Stimuleren van private investeringen in kwaliteitsverbetering door bundeling van 

overheidsmiddelen en regelingen (hefboomwerking); 

- Kruisbestuiving tussen ondernemers in dag- en verblijfsrecreatie realiseren. Dit vanuit het 

initiatief van ondernemers; 
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- Inzetten op verbindingen met Greenport Venlo op het gebied van zakelijk toerisme en 

een verkenning naar een mogelijke combinatie met dagrecreatie (bv. een attractie 

vergelijkbaar met NEMO); 

- Het plaatsen van bruine borden met Nationaalpark de Maasduinen.  

- Handhaving op oneigenlijk gebruik, vanuit een integrale benadering.  

 
 
Nieuwe Verdiensten in Zorg  
De druk op de zorg gaat sterk toenemen. We moeten in de nabije toekomst méér leveren, 
tegen een hogere kwaliteit, met mínder mensen. Dit vraagt om innovatie! De regio Noord-
Limburg zoekt naar ontwikkelingen en/of innovaties binnen de zorg of in combinatie met 
verschillende sectoren, zoals onderwijs, landbouw en techniek. Ook de rol van inwoners 
wordt steeds belangrijker.  
Binnen het thema ‘nieuwe verdiensten in zorg’ ligt de focus op: 

- Innovatieve en verfrissende initiatieven bij voorkeur met een accent op sociaal 

ondernemerschap; 

- Samenwerking in de quattro helix, bijvoorbeeld met het Fontys lectoraat Business 

Services Innovation; 

- Crossovers met voeding, logistiek en toerisme om optimaal van de Noord-Limburgse 

kracht te profiteren en gezamenlijke innovatiekracht te ontwikkelen. 

 
Met het regionale thema ‘Nieuwe verdiensten in zorg’ zoekt de Regio Venlo aansluiting bij 
ontwikkelingen op het gebied van duurzame zorg, met als doel méé te innoveren. De 
ontwikkelingen die nodig zijn kunnen alleen in gezamenlijkheid tot stand komen. Zo zijn er in 
2017 en 2018 stappen gezet om meer inzicht krijgen in het landschap van (sociaal) 
ondernemers, met hulp van de Impactfabriek. Dit heeft geleid tot de volgende resultaten: 
- Vijftien pre startende sociaal ondernemers volgen het startersprogramma van de 

Impactfabriek. Vijf van hen hebben hun eigen (sociale) onderneming of zijn samen gaan 

werken met bestaande organisaties als Proteion en Rendiz. 

- Vijftien reguliere ondernemers zijn, ieder in hun eigen tempo, bezig om meer social 

impact te creëren  met hun bedrijf. Het is goed om te zien dat sommige ondernemers hun 

krachten hebben gebundeld en dat verbindingen tussen ondernemers worden gelegd.  

- Er hebben twee werkplaatssessies met meer dan 100 aanwezigen plaatsgevonden 

waarbij het thema sociaal ondernemerschap is verkend, de dialoog is aangegaan, kennis 

is geboden en gedeeld, de starters een pitchpodium hebben gekregen en waardevolle 

contacten zijn gelegd.  

- In twee netwerkavonden is gebouwd aan het netwerk van impactmakers. 

 
Wat gaan we doen in 2019? 
Vanuit het thema nieuwe verdiensten in zorg zoeken we aansluiting bij krachtige 
ontwikkelingen in de omgeving, waarbij we als partner vanuit de overheidsrol processen 
ondersteunen en faciliteren waar mogelijk. We willen regionale inspiratiesessies blijven 
initiëren en faciliteren om draagvlak en betrokkenheid te organiseren voor duurzame zorg. 
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Vitale gemeenschappen 
De Regio Venlo stimuleert de ontwikkeling naar zelfsturende vitale gemeenschappen.  
Ingezet wordt op de ontwikkeling van gemeenschappen tot krachtige sociale verbanden, die 
zelf richting en invulling geven aan hun eigen sociale en fysieke leefomgeving. 

Daarnaast wordt ingezet op het stimuleren van participatie, verantwoordelijkheidsgevoel en 

betrokkenheid van burgers met het oog op instandhouding van sociale verbanden met 

eigenheid en menselijke maat. 

De bewegingen naar meer en andere gemeenschappen zijn volop aanwezig in de regio.  
Een en ander betekent dat er in de regio tal van praktijken zijn waarvan geleerd kan worden.  
In hoofdzaak gaat het om twee bewegingen: 
1. de doorontwikkeling van gemeenschappen tot zelfsturende vitale gemeenschappen; 

2. de ontwikkeling van een andere overheid met een aanvullend communicatief 

overheidsdeel. 

 
In 2019 ziet een geactualiseerde regiovisie met een nieuw werkprogramma het licht. Het 
omgevingsperspectief van vitale gemeenschappen blijft, gelet op de vele sterke en positieve 
ontwikkelingen op dit vlak. Het is wel zaak meer specifiek beleid zoals sport en cultuur 
eveneens te positioneren binnen het regioprogramma op het moment dat de gezamenlijke 
gemeenten besluiten hierin af te stemmen en sommige ontwikkelingen samen op te pakken. 
Of dat het perspectief van de overheid heeft of de vitale gemeenschappen zal bepalen hoe 
dit in het programma terecht gaat komen. 
 
De verbindende ontwikkeling die in 2018 steeds meer vaart heeft gekregen is de 
transformatieambitie. Voor het beeld van waar we staan en waar we naartoe gaan worden 
twee dia’s gepresenteerd. Die geven uitersten aan. Op tal van terreinen zijn we op weg van   
- naar. Denk aan vitale gemeenschappen of de herpositionering van professionals in het 
sociale domein, daar is al veel in beweging. 
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In de regio zijn tal van voorbeelden van vitale gemeenschappen.  
 
Wat gaan we doen in 2019? 
Voor 2019 zijn er een aantal expliciete aandachtspunten. 
Zogenaamde zwakkere wijken krijgen veel professionele aandacht voor de problemen. 
Analyses leiden vaak tot de indruk dat er nog meer professionals nodig zijn om die 
problemen op te lossen, de problemen verminderen namelijk niet zo bleek onlangs uit een 
evaluatie ten behoeve van de nieuwe regiovisie. Wat duidelijk aandacht nodig heeft is dat de 
vicieuze cirkel niet wordt doorbroken. Door naast aandacht voor de problemen ook de wijk te 
benaderen als een eigen identiteit die zelf kan groeien komt het perspectief van vitaliteit naar 
voren. Geef aandacht via opbouwwerk aan de wijk en laat de opbouwwerker wegblijven bij 
de probleem benadering. Dit is een lastig en delicaat proces.  
 
Pamflet 7, het document dat koplopers door heel Noord Limburg van vitale gemeenschappen 
hebben samengesteld geeft dat ook aan. De wijk en het dorp is van zichzelf.  
Pamflet 11, het document van de opbouwwerkers laat dat ook zien zoals blijkt uit de 
volgende dia: 
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Ook is blijvende aandacht nodig voor de ontwikkeling bij maatschappelijke partijen, 
overheden en professionals om naast het aandacht geven aan de wettelijke taken in het 
zorgdomein, ook de relatie met vitale gemeenschappen te bezien. De neiging is de 
problemen te willen oplossen waardoor de gemeenschap zichzelf minder gaat uitdagen. Dit 
vraagt om evenwicht.  
 
2019 zal vooral in het teken staan om samen met maatschappelijke partijen en vitale 
gemeenschappen de weg van transformatie verder te verkennen en inhoud te geven. Met de 
concretisering is in Toverland een mooie start gemaakt.  
 
De rol van het opbouwwerk blijft onveranderd cruciaal. Zij zullen in gesprek moeten zijn met 
welzijnswerk en zorg- en dienstverlening die met het uitlokken en identificeren van 
burgerparticipatie en allerlei preventie programma’s juist het tegenovergestelde bereiken; 
burgers die meedoen zolang overheden en maatschappelijke partijen het initiatief dragen. Dit 
is kunstmatig beademen in plaats van het zichzelf laten vitaliseren van gemeenschappen. 
 
Het project goed samenleven eindigt in 2019. Een mooi voorbeeld waarbij de aandacht is 
verschoven van een probleemoplossende houding naar gemeenschapsontwikkeling en dan 
aanvullend nog de hulpvraag. 
 
Daarin zit ook opgesloten de ontwikkeling naar een regiolab en een kenniscircuit als 
aanvulling op de transformatieambitie: kennisontwikkeling, -circulatie en -absorptie. 
De provincie Limburg zal zoals het nu wordt aangezet daarin een eigenstandige rol nemen 
zodat we een partnership relatie krijgen in plaats van een subsidierelatie. 
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Duurzaamheid 
De Regio Venlo werkt aan een duurzame regio. Daartoe omarmt de regio Venlo de Cradle to 
Cradle principes, de Circulaire economie, de Blauwe economie en de Biobased Economy. 
Ook faciliteert de regio een kennisplatform duurzaamheid. 
 
Beoogd wordt het integreren van Cradle to Cradle, Circulaire economie, Blue economy en 
Biobased Economy in gemeentelijk en regionaal beleid. Daarbij zal inzet gepleegd worden 
op de drie domeinen van Duurzaamheid: People – Planet – Profit. 
 
Wat gaan we doen in 2019? 
In samenwerking met de samenleving zal een uitvoeringsagenda Duurzaamheid worden 
opgesteld. 
Deze agenda zal tenminste de volgende Items bevatten: 
1. In samenwerking met de samenleving zal een kennisplatform Duurzaamheid worden 

gerealiseerd waarbij Ondernemers, maatschappelijke Organisaties, Onderwijs, 
Onderzoek, van Onderop (de burgers) en Overheid kennis op het brede terrein van 
duurzaamheid kunnen brengen en delen om vervolgens te komen tot een multiplier 
effect  

2. De regio zal samen met de gemeenten inzet plegen om het thema Duurzaamheid te 
integreren in de Omgevingswet. 

3  De regio zal de huidige inzet in de verduurzaming van de woningvoorraad door de 
Regionale Energie Alliantie intensiveren en continueren. 

4. De regio zal samen met de gemeenten een actieplan opstellen om te komen tot 100% 
duurzame inkoop en aanbesteding in 2020. 

5. De regio zal samen met de gemeenten en samenleving een actieplan opstellen om te 
komen tot een energieneutrale regio in 2025 waarbij de benodigde energie lokaal 
duurzaam zal worden geproduceerd. 

6. De regio zal samen met de gemeenten en samenleving een actieplan opstellen tot 
behoud en versterking van de bio-diversiteit. 

 
Per 1 juni 2018 is de Wet VET (Voortgang Energie Transitie) in werking getreden. Deze Wet 
kent een sterke regierol aan gemeenten toe. De gemeenten zijn in the lead om samen met 
stakeholders (o.a. woningcorporaties en netbeheerder) alle bestaande gebouwen vóór 2050 
van het aardgas los te koppelen. Om dit te kunnen realiseren, pleegt de VNG inzet om 
middelen hiervoor toegevoegd te krijgen in het gemeentefonds. De Regio Venlo zal op dit 
gebied ook de nodige inzet plegen om haar doel om in 2050 een energieneutrale regio te 
zijn, kracht bij te zetten. Hiervoor dienen t.z.t. regionale middelen beschikbaar gesteld te 
worden. Deze middelen zullen o.a. ingezet gaan worden voor het oprichten van een 
Regionaal Duurzaamheid Centrum en het aanpassen van de ruimtelijke infrastructuur voor 
o.a. het realiseren van warmtenetten. 
De gemeenten moeten medio 2019 een RES hebben opgesteld. 
Een RES is een regionaal samenwerkingsverband voor de ruimtelijke inpassing van de 
energietransitie met de volgende functies: 
1. Regionaal vertalen van de nationale afspraken uit het Klimaatakkoord voor de 

sectoren Elektriciteit en Gebouwde Omgeving via regionale warmteplannen, energie- 
infrastructuurplannen en de opgave voor hernieuwbare energie opwekking. 

2. Bouwstenen voor de ruimtelijke plannen (POVI/GOVI en andere instrumenten uit 
Omgevingswet). Via de RES kan de besluitvorming voor de ruimtelijke inpassing van 
de duurzame energieopwekking en de energie infrastructuur worden voorbereid in 
goed overleg met alle maatschappelijke partners en betrokkenen binnen de regio. 
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3. Organiseren van interactie en samenhang tussen regionale structuren onderling is 
essentieel en randvoorwaardelijk. Regio’s gaan graag zo integraal mogelijk te werk, 
tússen en samen met alle 5 de sectoren, en hiertoe biedt het RES proces ruimte. 
Deze structuren houden daarom een brede blik. Dat wil zeggen, open oog voor de 
interactie met andere sectoren en gerelateerde maatschappelijke opgaven zoals die 
zijn opgenomen in het IBP: klimaatadaptatie, circulaire economie, de 
woningbouwopgave en vitaal platteland. Besluitvorming over deze samenhangende 
strategieën vindt in onderlinge afweging plaats via de gemeentelijke-, provinciale- en 
nationale Omgevingsvisies en -Plannen. Uitgaande van de sectorale verdeling van 
het Klimaatakkoord gaat het in de regio om onderstaande structuren: 
o Elektriciteit en Gebouwde Omgeving: RES 
o Industrie: industriële clusters 
o Mobiliteit: MIRT/ Beter Benutten 
o Landbouw & Landgebruik : Gebiedscommissies 

4. Bevorderen van de maatschappelijke acceptatie voor de energietransitie via 
bewustwording, kennisoverdracht en urgentiebesef bij inwoners van de regio. 

 
 
Excellent Leven  
‘Excellent leven’ gaat over de opgave voor de lange termijn voor het thema Boeien en 
Binden, waarin de opgave om mensen te boeien en te binden aan deze regio centraal staat. 
 
De afgelopen jaren is in de regio al het nodige gebeurd en onderzocht op het gebied van het 
binden en boeien van mensen aan de regio. Daardoor weten we onder andere dat de 
kansrijkheid van het vasthouden van mensen groter is dan de kansen om mensen van buiten 
de regio aan te trekken.  
 
Opgave Excellent leven: 
- Ontsluiten en activeren van een netwerk van pioniers rond het thema Excellent Leven; 
-  Ons verhouden tot excellente ontwikkelingen die voor de regio Venlo een bijzondere 

verrijking zijn; 
- Mensen met een rol in deze ontwikkelingen verleiden om (duurzaam) te kiezen voor de 

regio Venlo als woon- /werklocatie; 
- Inhoudelijke opbrengst uit deze ontwikkelingen koppelen aan voor de regio Venlo 

relevante processen en netwerken. 
 
De rol van de overheid in ‘Excellent leven’ is het faciliteren van het proces en het zich 
manifesteren als partner richting ontwikkelingen op dit thema. Opbrengsten uit dit thema 
kunnen zo ook aanleiding zijn tot ontwikkelingen op andere thema’s, zoals op het gebied van 
wonen, werklocaties, arbeidsmarkt, sport, cultuur, natuur etc. 
 
Wat gaan we doen in 2019 
Bestuurlijk commitment en trekkerschap bevestigen; 

 Vormen van een themagroep; 

 Uitbreiden themagroep met ambassadeurs regio (sleutelfiguren, succesverhalen); 

 Aansluiting bij kansrijke regionale ontwikkelingen, partners en werkgroepen 

(Verbinding met “cultuurregio Noord-Limburg”); 

 Onderzoeken en stukken t/m 2017 toetsen op relevantie; 
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 Start proces d.m.v. themasessies om te komen tot een concreet uitvoeringsplan 

Excellent Leven. Bijvoorbeeld: Sessie RPO “hoe draagt Excellent Leven bij aan 

realisatie Regiovisie Noord-Limburg?”. 

 
Centraal staat: Het proces bestaat uit een continue ontwikkeling, waarbij we ons richten tot 
onze omgeving en de vraag wat de omgeving wel en niet nodig heeft van de Regio Venlo. 
 
 
Arbeidsmarkt 
Wij ambiëren een aantrekkelijke regio te blijven die mensen, kennisinstellingen en 
economische ontwikkeling aan zich weet te binden. We werken daarvoor samen met onze 
partners in Noord-Limburg aan een toekomstbestendige, werkende en inclusieve 
arbeidsmarkt. Een goed functionerende arbeidsmarkt stimuleert de sociale ruggengraat van 
de samenleving en de economische motor.  
Daarbij ligt een bijzondere focus op de sectoren die in de regiovisie tot speerpunt zijn 
benoemd: Agrofood, Logistiek, Proces- en Maakindustrie, Vrijetijdseconomie en Zorg. 
We ambiëren het:   

1) Verbeteren functioneren van de arbeidsmarkt. 

2) Verminderen en voorkomen van de mismatch op de arbeidsmarkt. 

3) Verhogen van de arbeidsparticipatie. 

4) Voorkomen van tekorten op de arbeidsmarkt. 

5) Verhogen van het verdienend vermogen van de beroepsbevolking. 

6) Participatie op de arbeidsmarkt als middel voor maatschappelijke participatie. 

 
Als het gaat om het realiseren van bovenstaande ambities zetten wij in op de volgende 
zaken: 
A. We investeren in een breed (economie, onderwijs en werkgelegenheid) strategisch 

netwerk tussen partners (werkgevers, onderwijs, overheid) op de arbeidsmarkt. 

B. We investeren in de upgrading van onze beroepsbevolking. 

C. We ‘ontgrenzen’ de arbeidsmarkt waardoor in de grensregio een DU-NL arbeidsmarkt 

ontstaat. 

D. Op regionale schaal intensiveren we de samenwerking tussen de sociale diensten, het 

UWV en de WSW bedrijven. Intern bundelen we klantenbestanden en expertise. Extern 

betreden we de markt als één netwerkorganisatie via ons werkgeverservicepunt. 

E. Op regionale schaal wordt via ons werkbedrijf bestuurlijk commitment geformeerd om 

extra kansen te creëren voor mensen vanuit de banenafspraak. 

F. Met onze strategische partners nemen we maatregelen om (tijdelijke) tekorten op te 

lossen door nieuw arbeidspotentieel op te sporen (arbeidsmigranten en statushouders). 
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G. We zorgen dat er meer aandacht komt van/voor de nieuwe generatie jongeren voor 

technische beroepen, zodat innovatiekracht niet spaak loopt en onze regio perspectief 

blijft bieden voor toekomstige generaties. 

 
Wat gaan we doen in 2019? 
Onverminderd vragen demografische, economische en technologische trends en 
ontwikkelingen om aandacht en oplossingen als het gaat om vraagtukken die deze trends en 
ontwikkelingen met zich meebrengen: 
a) De toenemende vraag naar arbeidskrachten. Op dit moment vooral als gevolg van de 

economische groei. Maar richting toekomst ook als gevolg van de afnemende omvang 

van de beroepsbevolking (de vervangingsvraag die gaat spelen). 

b) De impact van technologische ontwikkelingen op beroepen en de beroepenstructuur. 

Werkgevers hebben een enorm belang om te beschikken over het juiste aantal mensen 

met de juiste competenties op het juiste moment. Mensen, op hun beurt, hebben 

eveneens een groot belang om hun competenties te ontwikkelen en te matchen met 

bedrijven. 

 
Om deze vraagstukken het hoofd te bieden zetten we de komende jaren als regio in op: 

1. het blijven investeren in onze werkloze beroepsbevolking en onze 

werkgeversdienstverlening; 

2. het interessant en aantrekkelijk zijn voor mensen van buiten te regio om hier te 

werken en eventueel te wonen en te leven; 

3. het proactief inspelen op de gevolgen van (technologische) innovaties voor enerzijds 

de vraag naar werknemers en anderzijds voor de toekomstige gevraagde 

competenties van medewerkers; 

4. het ook vanuit arbeidsmarkt benadrukken van het belang van goed 

(beroeps)onderwijs in de regio. Goed regionaal onderwijs- en opleidingsbeleid dat is 

afgestemd op de behoeften van de bedrijven in de regio, maakt verschil voor de 

werkgelegenheid in een regio; 

5. het versterken van de samenwerking met partners binnen de regio, maar daarnaast 

de blik nadrukkelijk ook op de wereld/regio’s om ons heen, zoals (maar niet 

uitputtend): 

o Provincie: aansluiting zoeken bij het provinciaal aanvalsplan ‘Zo werkt 

Limburg’, 

o Euregio: grensoverschrijdende arbeidsmarkt en euregionaal onderwijs, 

o Brainport Network: New Deal voor de arbeidsmarkt, focus op ‘Leven lang 

leren/ontwikkelen’. 
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Campus Greenport Venlo  
Onder regie van de provincie werkt de Regio Venlo samen met kennisinstellingen en het 
bedrijfsleven (uit de sectoren agrofood, logistiek, maakindustrie en services) aan de 
ontwikkeling van de Brightlandscampus Greenport Venlo met de focus op: voeding, voedsel 
en gezondheid via de kernthema’s gezonde en veilige voeding, future farming en alternatieve 
grondstoffen (biobased economy).  
 
De afgelopen periode heeft de Regio Venlo samen met de provincie op basis van het plan 
van aanpak programma Greenport Venlo gewerkt aan de ontwikkeling van één 
werklandschap voor Greenport Venlo en aan de ontwikkeling van de Brightlandscampus 
Greenport Venlo. Dragers van de ontwikkeling van de Brightlandscampus Greenport Venlo 
zijn de Universiteit Maastricht, de provincie Limburg en mogelijk een (internationale) 
marktpartij. Beide sporen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als onderdeel van de 
ontwikkeling van de Brightlandscampus Greenport Venlo wordt ingezet op de ontwikkeling 
van het Bright Innovation Network Greenport Venlo (BING). 
Teneinde ook ondernemers meer in positie te brengen bij de campusontwikkeling is een 
Economic Development Board Noord-Limburg (EDB) ingericht.  
  
Wat gaan we doen in 2019? 
De afgelopen tijd is veel aandacht geweest voor de organisatie en governance rondom het 
campusgebied. Dit heeft geresulteerd in een tweetal uitvoeringsorganisaties; een vastgoed 
organisatie en de Brightlandscampus Greenport Venlo organisatie. Komend jaar zal opnieuw 
ingezet worden op het samen met partijen verder ter uitvoering nemen van het campusplan.  
 
Van belang hierbij voor de regio Venlo is dat verder gebouwd wordt aan het innovatieve 
vermogen en de economische ontwikkelingen in het gebied middels het aanjagen van 
initiatieven tussen kennisinstellingen en ondernemers op de campusthema’s. Middels de 
regionale BING middelen zullen we die als regio (samen met de provincie) wederom  
aanjagen.  
 
Door te participeren in de inmiddels ingerichte Economic Development Board (EDB) zijn we 
actief aan de slag met ondernemers en kennisinstellingen. We beogen de organisatiegraad 
in de regio te vergroten en gezamenlijk de economische ontwikkeling verder aan te jagen.  
 
 
3 D’s sociaal domein  
De Regio Venlo werkt samen op het gebied van de 3 d’s in het sociaal domein, nl. 
participatie, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. 
Deze samenwerking heeft onder andere geleid tot de oprichting van de Modulaire 
Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord MGR LN per 1 november 
2014. 
In de aanloop naar de decentralisaties in het sociaal domein is een intensieve regionale 
overlegstructuur voor het sociaal domein ontstaan. Nu deze intensieve fase rond de transitie 
van nieuwe taken naar gemeenten overgaat in een meer stabiele fase waarin de gemeenten 
vooral staan voor de opgave om de transformatie vorm te geven, is geconstateerd dat de 
overlegstructuur niet in alle opzichten duidelijk, doeltreffend en doelmatig blijkt.  
Dit vraagt om een aanpassing van de structuur. Daarnaast is er ook behoefte aan een 
nieuwe inhoudelijk agenda voor de komende vier jaar (transformatieagenda) en een jaarlijks 
te actualiseren uitvoeringsagenda. 
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De transitie en transformatie van zorgtaken gaat gepaard met een aantal onzekerheden. Een 
van de onzekerheden is of alle gemeentelijke taken passen binnen het financiële kader dat 
daarvoor van toepassing is. De financiële opgaves voor de toekomst zijn aanzienlijk en 
bovendien gecombineerd met een korting op de bijdrages vanuit het Rijk. Dit betreft een 
majeure opgave voor alle regiogemeenten. 
 
De MGR signaleert op korte en middellange termijn een marktontwikkeling die de inkomsten 
van de gemeenten laat dalen en zowel de vraag naar zorg als de zorgkosten laten stijgen.  
Naast het maken van inhoudelijke keuzes, zullen we binnen het sociaal domein het 
inkoopproces verder moeten professionaliseren. Dit betekent dat we de focus op prijs 
verleggen naar de focus op kosten in de totale keten.  
 
Regionale transformatieambities 
De regio Venlo heeft in 2016 haar gezamenlijke transformatieambities geformuleerd. De 
strategische ambities voor de lange termijn (circa 20 jaar) zijn hiermee benoemd. Deze 
transformatieambities stellen de regio gemeenten in staat hun inhoudelijke tactische en 
strategische programmering (1-4 jaar) op het gebied van WMO, Jeugd en Participatie te 
matchen met de lange termijn ambities.  
 
Aan de hand van de inhoudelijke programmering kunnen binnen de werkgroepen op de 
middellange termijn (1-4 jaar) keuzes worden gemaakt die tot een ombuiging van de 
financiële middelen leiden.  
 
Wat gaan we doen in 2019? 
De diverse werkgroepen op de inhoud en bedrijfsvoering zijn momenteel in positie en 
hebben zich in het kader van de transitie bewezen. Het vervolg is dat ze nu aan de hand van 
een programmering tot een aanpak komen van activiteiten die worden ontplooid en bijdragen 
aan de ambities binnen de daarvoor gestelde financiële kaders. Daarbij speelt ook de 
contracteringsstrategie van de MGR een rol. Hierdoor kan een optimale inkoop plaatsvinden 
die gerichter is en leidt tot een verlaging van de financiële lasten.  
 
POL-uitwerkingen  
In december 2014 hebben Provinciale Staten het POL2014 (Provinciaal Omgevingsplan 
Limburg) vastgesteld met de opgave om in regionaal verband een aantal thema’s verder uit 
te werken. Voor veel ruimtevragende functies is immers voldoende voorraad aanwezig, maar 
vaak niet afgestemd op de (kwalitatieve) behoefte. De demografische ontwikkelingen, 
economische dynamiek en de decentralisatie van rijkstaken ‘dwingen’ ons om juist op 
kwaliteit te gaan sturen en dat betekent het terugdringen van onze voorraden ofwel het 
creëren van schaarste. Om dit ‘nieuwe groeien’ vorm te geven is in het POL2014 het 
instrument dynamisch voorraadbeheer geïntroduceerd. 
 
Begin 2015 is in regionaal verband én in nauwe samenwerking met de provincie een start 
gemaakt met de 6 regionale POL-uitwerkingen. Daarbij wordt nadrukkelijk afstemming 
gezocht met de andere regionale beleidstrajecten op het gebied van mobiliteit (Trendsportal) 
en water (Delta-opgave). Aangezien het sturen op kwaliteit voorop staat bij het ’nieuwe 
groeien’ is in 2016 een start gemaakt met het Ruimtelijk Kwaliteitskader. In dit kader wordt 
de kwaliteit van het landelijk gebied integraal benaderd (land/tuinbouw, energie, natuur, 
water en vrijetijdseconomie). 
 
De gemeenteraden worden via 2 regionale raadswerkgroepen meegenomen in dit proces. 
De raadswerkgroepen worden geconsulteerd in de verschillende fasen van de visievorming 
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(per POL-uitwerking) en over daarover gemaakte bestuursafspraken (april 2016: maart 2018 
geactualiseerd). Inmiddels zijn de POL-uitwerkingen voor de thema’s wonen, werken en 
detailhandel door de acht gemeenteraden vastgesteld en is de vaststellingsprocedure voor 
vrijetijdseconomie en energie opgestart.  
 
Wat gaan we doen in 2019? 
In 2019 zal de POL-uitwerking voor Land- en Tuinbouw samen met  het Ruimtelijk 
Kwaliteitskader worden afgerond. Daarnaast wordt invulling gegeven aan de actie- c.q. 
uitvoeringsprogramma’s van de verschillende POL-uitwerkingen zowel op regionaal als op 
lokaal niveau. Tegelijkertijd is de provincie gestart met de actualisatie van het POL2014 om 
te anticiperen op actuele maatschappelijke ontwikkelingen en deze “Omgevingswet-proof” te 
maken. Dit kan consequenties hebben voor de reeds vastgestelde POL-uitwerkingen en 
andere beleidstrajecten in de regio. Ook daarvoor geldt dat bekeken wordt wat er nodig is 
om deze visies als bouwsteen te kunnen gebruiken in het implementatieproces van de 
Omgevingswet in onze gemeenten. 
 

 
Trendsportal  
Trendsportal is de nieuwe Mobiliteitsvisie, -programma en -beweging voor Noord-Limburg. 
Zowel het personenvervoer als het goederenvervoer maakt deel uit van Trendsportal. 
Trendsportal richt zich op de hoofd-infraverbindingen maar ook op het daily urban system en 
op nieuwe innovatieve vormen van mobiliteit. Zowel op regionale als op lokale schaal. 
 
Trendsportal heeft als missie om gezamenlijk met burgers, ondernemers, het onderwijs, 
maatschappelijke partijen en (semi)overheden de waarden leidend tot de visie op mobiliteit 
en de te bereiken doelen op mobiliteitsgebied te bepalen en daar aan te werken, nu en in de 
toekomst. Naast het voor dit programma traditionele overheidsspoor wordt vanuit het 
omgevingsspoor gewerkt aan het uitvoeren van het mobiliteitsbeleid. 
 
Met en door onze partners zijn drie kernwaarden en een ambitie voor Trendsportal benoemd: 
• Geluk, genieten en beleven; 
• Samen en gemeenschap; 
• Ondernemend. 
 
Ambitie: 
Het streven is om Noord-Limburg in 2040 dé klimaat vriendelijkste, toegankelijkste en 
veiligste regio van Nederland te laten zijn op het gebied van mobiliteit. Waarbij mobiliteit 
bijdraagt aan een fijne leefomgeving voor iedereen.  
De visie is begin 2018 door alle gemeenteraden vastgesteld en daarmee het vigerende 
regionale en lokale verkeers- en vervoersbeleid. Daarbij zijn de navolgende hoofddoelen 
voor 2040 geformuleerd: 
 

a. Het verhogen van de kwaliteit van leven. Mobiliteit, zodat iedereen mee kan 

doen.  

b. Het verbeteren van veiligheid. Streven naar 0 verkeersslachtoffers.  

c. Een aantrekkelijk mobiliteitssysteem. Robuust, attractief en betrouwbaar.  

d. Het ondersteunen van de milieu- en energietransitie, door over te schakelen 

op schone en stille mobiliteit.  

e. Het verbeteren van de ruimtelijk-economische bereikbaarheid, voor de 

toeristische-, agro-, maak- en logistieke sector in Noord-Limburg. 
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Het laatste doel is erop gericht om de bereikbaarheid van economische (top)locaties te 
verbeteren of in stand te houden, het faciliteren van de (inter)Nationale Multimodaliteit (weg, 
water, rail) en het stimuleren van (duurzaam) goederenvervoer. De Regio Venlo investeert 
en lobbyt voor de versterking van deze multimodale infrastructuur. Uitwerking hiervan heeft 
plaatsgevonden in de Praatplaat ‘European Top Logistics Region Venray-Venlo’ in 
samenwerking met Smart Logistics Centre Venlo, Provincie Limburg, Trendsportal en het 
LIOF. Daarin zijn de navolgende de ambities voor het goederenvervoer opgenomen. 
 

Smart Solutions 
Met slimme oplossingen kunnen knelpunten in de toekomst voorkomen worden en zorgen 
we voor een duurzame logistieke sector. De oplossingen van de toekomst zitten in mensen 
en systemen. Met goed logistiek onderwijs werken we aan het logistieke kenniskapitaal van 
de regio; de medewerkers in de logistiek. Voor systeem-oplossingen biedt de regio Venlo de 
ideale proeftuin om de technische innovaties te testen, zoals bijvoorbeeld autonoom rijdende 
trucks. Zodoende werken we aan technische, digitale en menselijke innovaties op zoek naar 
duurzame oplossingen. 
 
Road 
Zorgen voor betere doorstroming en bereikbaarheid van hubs (core-network). 
1. Verhogen capaciteit A67 en A73 randweg Venlo; bij voorkeur door verbreding naar 2x3 

rijstroken. 

2. Capaciteitsverruiming knooppunt Zaarderheiken. 

3. Aanpakken op- en afritten en ontwikkelen van logistieke hubs inclusief ruimte voor 

vrachtwagenparkeerplaatsen. 

 
Barge 
Vaarroute over de Maas geschikt houden voor Core-netwerk; Northsea-Mediterranean route 
4. Bevaarbaarheid diepgang continue houden (baggeren). 

5. 24/7 beschikbaarheid van de sluizen voor beroepsvaart. 

6. Uitbreiden van de Bargeterminals Venlo en Wanssum. 

 
Rail 
De railverbindingen upgraden in TEN-T (beleidsmatig) en in capaciteit (infrastructuur en 
beveiliging). 
7. De spoorroute Rotterdam- Venlo - Düsseldorf opnemen in het TEN-T core-netwerk. 

8. De spoorroute Roermond-Venlo-Nijmegen (Maaslijn) opnemen in TEN-T comprehensive 

netwerk. 

9. Realisatie voldoende terminal-capaciteit oa. Railterminal Trade-Port-Noord. 

10. Emplacement Venlo upgraden (beveiliging, opstelsporen, wissels, spoorwegovergang 

Vierpaardjes). 

 

Voor het personenvervoer zijn aanvullend de volgende ambities van belang: 
 
11. Verdubbeling en elektrificatie van de Maaslijn; 
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12. Aanleg en goede ontsluiting van station Greenport Venlo-Grubbenvorst5;  

13. Verbetering van de stationsomgeving Horst-Sevenum 

14. Realisatie van (minimaal) een intercityverbinding Eindhoven-Venlo-Düsseldorf; 

15. Via Venray, de N270 tussen de Ring Eindhoven en de N271 bij Well. 

 
Het bestuurlijk politieke momentum bepaalt op welke dossiers actief ingezet wordt. Einddoel 
is en blijft realisatie van alle ambities. 
 
Wat gaan we doen in 2019? 

 Invoering elektrische deelmobiliteit (auto’s en e-bikes) in Noord-Limburg voor de 

verduurzaming van de dienstkilometers van de gemeenten en derden (bedrijfsleven, 

onderwijs). Deze dienst zal ook open staan voor burgers. Doel is verduurzaming van 

de mobiliteit en het verhogen van de kwaliteit van leven door het bieden van toegang 

tot mobiliteit. 

 Lobby op de voornoemde infraprojecten zoals onder meer besluitvorming over de 

A67, Meer Maas, meer Venlo en de Goederencorridor Zuid-oost Nederland. 

 Intensivering regionale samenwerking medewerkers mobiliteit van de inliggende 

gemeenten. 

 Vaststellen doelstellingen-mijlpalen-projectenprogramma-afweegkader-

monitoringskader Trendsportal in de gemeenteraden. 

 Verkennen mogelijkheden duurzame stadsdistributie in de centra van Venlo, Horst, 

Venray en Panningen. 

 Samen met het “Sociale Domein” de Trendsportal visie door vertalen en koers 

bepalen voor de toekomstige ontwikkeling en verduurzaming van het 

doelgroepenvervoer. 

 In gesprek gaan met grote werkgevers in de regio om te bekijken hoe hun 

vervoersvraag duurzamer kan worden ingevuld (goederen en personeel). 

 Voorbereiding en uitvoering van een aantal infraprojecten zoals de Railterminal 

Trade-Port-Noord, Bargeterminal Wanssum en de Via Venray. 

 
 
Public Affairs  
De Regio Venlo wil haar economische structuur versterken en verduurzamen, wil een 
aantrekkelijke regio voor huidige en nieuwe bewoners zijn (boeien en binden) en wil de 
sociale structuur en identiteit (vitale gemeenschappen) versterken. Deze doelstelling is de 
basis voor de strategische visie “Regio in Balans” uit 2012 en de ambities die neergelegd zijn 
in de regioprogrammering “Werken aan de Regio Venlo 2015-2018”. 
 
De Public Affairs activiteiten van de Regio Venlo die deze regionale ambities moeten 
ondersteunen zijn gericht op zowel Brussel, Den Haag als Duitsland. Deze activiteiten zijn in 
het najaar van 2017 vastgelegd in de nieuwe Public Affairs strategie Regio Venlo 2017-2020. 
Waar in de Europa lobbyagenda Regio Venlo 2015-2016 nog het accent op de Europese 
Unie werd gelegd, erkent de Regio met deze verbreding dat het voor het realiseren van de 
regionale agenda van belang is ook in Den Haag en Duitsland (Düsseldorf en Berlijn) goed 

                                                
5
 PS en GS hebben recentelijk het besluit genomen om de aanleg van station Greenport 

Venlo/Grubbenvorst niet mee te nemen in de aankomende upgrade van de Maaslijn Roermond-
Nijmegen. Hetgeen niet betekent dat deze ambitie voor de regio Venlo is komen te vervallen.  
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op de kaart te staan. Immers, veel voor de Regio van belang zijnde wet- en regelgeving 
wordt gemaakt in Den Haag en er is sprake van een grote onderlinge wisselwerking (zoals 
advisering over en weer) tussen Den Haag en Brussel.  
 
De Regio Venlo maakt structureel en proactief werk van het onder de aandacht brengen van 
haar agenda in Den Haag en Brussel en bij Duitse partners, waar mogelijk in samenwerking 
met provinciale en (Eu)regionale partners. De Regio Venlo werkt aan het behalen van haar 
doelstellingen door in de gehele Haagse en Europese (en waar relevant Duitse) 
beleidscyclus invloed uit te oefenen. Enerzijds brengt de Regio kennis van en ervaring met 
de uitvoering van beleid in bij evaluatie van beleid, de voorbereiding op nieuw beleid en 
herziening van bestaand beleid. Anderzijds zal de Regio, wanneer beleid en/of wet- en 
regelgeving knelt, daar actief aandacht voor vragen. Ook maakt de Regio gebruik van 
Europese en nationale middelen en neemt deel in Europese en nationale netwerken en 
projecten om aan de eigen opgaven te werken.  
 
De Regio Venlo baseert haar Public Affairs activiteiten voor de komende periode op de 
regionale ambities zoals deze zijn beschreven in de hiervoor al genoemde regionale 
strategische visie en de regioprogrammering. Daarbij zal er voor de uitvoering van de Public 
Affairs activiteiten een focus op een aantal prioritaire thema’s moeten worden aangebracht. 
 
De Public Affairs strategie Regio Venlo is praktisch uitgewerkt in een Public Affairs werkplan 
dat jaarlijks wordt geactualiseerd. In dit werkplan worden algemene uitvoeringsgerichte 
Public Affairs acties voor de Regio Venlo beschreven, en ook wordt er per specifiek prioritair 
thema een werkplan voorgesteld. 
 
Hierbij wordt zoveel mogelijk samen opgetrokken met Midden-Limburg (in het kader van de 
Bestuursopdracht Internationale Zaken) en wordt samengewerkt met regionale partners 
zoals de provincie Limburg en Brainport Network. 
 
In het werkplan Public Affairs is een focus aangebracht op een viertal prioritaire thema’s: 

 Agrofood- en Business 

 Logistiek en Infrastructuur 

 Duurzaamheid/Circulaire economie 

 Grensoverschrijdende Arbeidsmarkt 

Als vijfde te verkennen Public Affairs thema is hier Vrijetijdseconomie aan toegevoegd. 
 
De regio geeft haar Public Affairs activiteiten rondom deze thema’s vorm via de volgende 
activiteiten: 

 profilering en netwerken; 

 lobby; 

 verwerven van middelen. 

 
In het werkplan worden algemene uitvoeringsgerichte Public Affairs acties voor de Regio 
Venlo beschreven, en ook wordt er per specifiek thema een werkplan voorgesteld. Voor 
specifieke lobbytrajecten binnen die themaplannen zullen lobbyfiches worden opgesteld. 
 
Wat gaan we doen in 2019? 
We zetten in 2019 de Public Affairs activiteiten voort en proberen deze waar nodig en 
mogelijk in samenwerking met de inhoudelijke werkgroepen verder te intensiveren en uit te 
breiden zoals hiervoor al beschreven. 
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Begroting 2019 in e e n oogopslag 

De regionale thema’s en programma’s van de regio Venlo kennen allemaal een eigen 
dynamiek en omgeving. Slechts in een aantal gevallen wordt een bijdrage beschikbaar 
gesteld uit de regiobegroting.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begroting 2019 2019

Lasten Baten

Bijdrage gemeente Venlo 404.768,00    

Bijdrage gemeente Venray 173.364,00    

Bijdrage gemeente Peel en Maas 173.248,00    

Bijdrage gemeente Horst a/d Maas 169.084,00    

Bijdrage gemeente Gennep 68.208,00      

Bijdrage gemeente Beesel 53.776,00      

Bijdrage gemeente Bergen 52.424,00      

Bijdrage gemeente Mook en Middelaar 4.428,00       

Bijdragen regiogemeenten aan BING 350.359,00    

algemene kosten

personele kosten 300.000,00    

Administratiekosten 6.000,00       

Onvoorzien -               

Regionale overlegtafels 12.000,00      

Communicatie / PA budget 25.000,00      

projecten regio programma

Connected Event 2019 3.500,00       

bijdrage Brainport Network 42.500,00      

Projectbudget Campus Greenport (BING) 1.000.359,00 

werkbudget actieprogramma vrijetijdseconomie 30.000,00      

werkbudget Greenport Holland 10.000,00      

werkbudget FoodNL 27.500,00      

werkbudget Nieuwe verdiensten zorg PM

regionale voorzieningen arbeidsmigranten 45.000,00      

1.501.859,00 1.449.659,00 



 

 31 

  



 

 32 

Toelichting begrotingsposten 

 
Structurele bijdrage deelnemende gemeenten € 1.099.300,- 
Alle deelnemende gemeenten6 dragen structureel een bijdrage van € 4,- per inwoner bij aan 
de regiobegroting. De inwoneraantallen zijn gebaseerd op CBS cijfers d.d. januari  2018. 
 
Aanvullende innovatiemiddelen gemeenten tbv de Brighlandscampus Greenport Venlo 
(BINGmiddelen) € 350.359,- 
Medio 2016 hebben alle regiogemeenten (met uitzondering van Mook en Middelaar) 
besloten in de periode 2017 t/m 2019 een extra bijdrage van € 1,28 per inwoner (die eerder 
beschikbaar gesteld werd aan het Innovatiecentrum Greenport Venlo) beschikbaar te stellen, 
zodanig dat jaarlijks een bedrag van 1 mln beschikbaar is aan innovatiebudget voor de 
ontwikkeling van de Brightlandscampus Greenport Venlo. Daarmee wordt invulling gegeven 
aan de afspraak met de provincie om in de periode 2017 t/m 2019 jaarlijks 1 miljoen aan 
innovatiemiddelen beschikbaar te stellen voor projecten en activiteiten die bijdragen aan de 
ontwikkeling van de Brightlandscampus Greenport Venlo. 
 
Personeel staf Regio € 300.000,- 
De t.b.v. de samenwerking benodigde ondersteunende, adviserende en coördinerende taken 
zijn, conform SO besluit d.d. 9 oktober 2014, centraal georganiseerd bij de staf Regio 
(onderdeel Concernstaf gemeente Venlo). De personele kosten van de staf Regio bedragen 
(inclusief overhead) jaarlijks € 300.000,-. Het betreft de volgende taken: 

 De coördinatie van en advisering over de voortgang van de uitvoering van het, op de 
regiovisie gebaseerde regionaal programma ‘Werken aan de Regio Venlo 2015-2018’;  In 
2019 worden de regiovisie en het regioprogramma geactualiseerd;  

 Strategische advisering aan SO en BO;  

 Coördinatie, advisering en administratie subisidies, planning&control en fiscaliteiten 
Regio Venlo;  

 De voorbereiding en facilitering van de ambtelijk en bestuurlijke regionale overleggen 
(incl. regiodagen, regionale raadsbijeenkomsten en andere regionale bijeenkomsten);  

 Advisering over de regionale Public Affairs agenda; 

 Coördinatie uitvoering grip op samenwerking 

 De coördinatie van de samenwerking regio-provincie 
 
Administratiekosten € 6.000,- 
Betreft de jaarlijkse bank- en accountantskosten.  
 
Regionale overlegtafels € 12.000,- 
Betreft de vergaderkosten van de Regio Venlo overleggremia,  de kosten van de regiodagen 
en de kosten van overige regionale bijeenkomsten. 
  
Communicatie / Public Affairs € 25.000,-  
Betreft een jaarlijks werkbudget voor diverse communicatie en Public Affairs activiteiten, 
zoals: 

 het onderhoud en content management van de website van de Regio Venlo;  

                                                
6
 M.u.v. de gemeente Mook en Middelaar waarmee cf. besluit BO Regio Venlo d.d. 30 juni 2015 een 

maatwerkregeling is afgesproken voor de gedeeltelijke deelname (en financiële bijdrage) van Mook en Middelaar 
aan de Regio Venlo. 

 Maasduinen 
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 nog te ontwikkelen communicatie middelen ikv de (actualisering van de) regiovisie  
en het nieuwe regioprogramma; 

 nog te ontwikkelen communicatie middelen ikv Public Affairs;  

 activiteiten i.k.v. de regionale Public Affairs Agenda en daarbij behorende werkplannen, 
te  weten: lobbyactiviteiten, evenementen (zoals bijvoorbeeld werkbezoeken) en    
lidmaatschapsgelden van (Europese) platforms zoals ERRIN en de EGTC Rhine-Alpine.  

 bijdrage aan de werkplek in Brussel 
 
Connected Event 2019  € 3.500,- 
Onder voorbehoud van besluitvorming in het PHO ED van 11 december 2018 wordt 
voorgesteld in 2019 wederom een bijdrage te verlenen aan Connected Event door middel 
van de aankoop van 35 kaarten voor deze vierde editie. Het betreft een netwerk event voor 
ondernemers, onderwijs en overheid met als doel nieuwe verbindingen tussen partijen te 
leggen, mensen te inspireren en ontwikkelingen, succesverhalen en uitdagingen voor het 
voetlicht te brengen. De focus van het event ligt daarbij op de economische sectoren waar 
onze regio sterk in is waarbij thema’s als co-creatie, innovatie, duurzaamheid en crossing 
borders centraal staan.  
 
Bijdrage Brainport Network  € 42.500,- 
In Brainport Network participeren de zes triple helix regio’s van Zuidoost-Nederland en de 
provincies Limburg en Noord-Brabant. Deze partners bundelen hun krachten om Zuidoost-
Nederland als open innovatie regio van Europa nog verder uit te bouwen. In Brainport 
Network staan drie bovenregionale thema’s centraal; de aanpak van de arbeidsmarkt, het 
stimuleren van snel groeiende innovatieve ondernemers door een sluitende kapitaalstructuur 
en een gezamenlijke marsroute richting EU. 
 
In 2016 en 2017 heeft de Regio Venlo in afwachting van de vorming van een nieuwe triple 
helix (de EDB) de Greenport Venlo regio vertegenwoordigd in het Brainport Network en de 
daarbij behorende contributie van € 42.500,- voor rekening genomen. 
Inmiddels participeert de EDB (in lijn met bijv. LED en Keyport) in het directeurenoverleg  
Brainport Network. De EDB heeft echter geen werkbudget, maar wordt gefaciliteerd door de 
provincie en de Regio Venlo. Vooralsnog wordt dan ook voorgesteld rekening te houden met 
de jaarlijkse contributie aan Brainport Network van € 42.500,- per jaar. 
 
Projectbudget campus BING € 1.000.359,- 

Regio en provincie hebben in 2016 in het kader van de ontwikkeling van de 

Brightlandscampus Greenport Venlo besloten tot de ontwikkeling van het Bright Innovation 

Network Greenport Venlo (BING); een krachtig ondernemers gedreven netwerk van 

innoverende en zich vernieuwende ondernemingen, ondersteund door een MKB-loket. 

Centraal hierbij staan (toegepast en praktijkgerichte) innovatievraagstukken van 

ondernemers al dan niet in samenwerking met HBO kennisinstellingen als Fontys Venlo en 

HAS Hogeschool Venlo. De ondersteuning van MKB-ers richt zich op innovatie in de 

agrofoodsector en de cross-overs met maakindustrie en logistiek binnen de thema’s 

‘gezonde en veilige voeding’, ‘future farming’ en alternatieve grondstoffen en voeding 

(biobased economy).  
 
De provincie stelt in de periode 2017 t/m 2019 jaarlijks € 1 mln beschikbaar voor BING 
projecten. 
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De Regio Venlo gemeenten7 hebben besloten voor de periode 2017 t/m 2019 jaarlijks een 
innovatiebijdrage van € 1,28 per inwoner beschikbaar te stellen. Voor 2019 betreft dit een 
bedrag van totaal: € 350.359,-. 
Aanvullend is bij de vaststelling van de regiobegroting 2017 besloten in de periode 2017 t/m 
2019 jaarlijks een bedrag van € 650.000,- beschikbaar te stellen uit de begroting van de 
Regio Venlo. Daarmee stelt de Regio Venlo in 2019 een bedrag van € 1.000.359,- 
beschikbaar.  
 
Werkbudget uitvoering actieprogramma regionale vrijetijdseconomie  € 30.000,- 
Voorgesteld wordt in 2019 een werkbudget van € 30.000,- beschikbaar te stellen voor de 
verdere uitvoering van het actieprogramma regionale vrijetijdseconomie.  
Regiogemeenten leveren daarnaast ieder een individuele bijdrage aan dit programma op 
projectbasis.  
  
Werkbudget Greenport Holland € 10.000,-  
Op basis van de Rijksnota Ruimte (2005) is Venlo aangewezen als Greenport. Samen met 
de andere Greenports participeert de Regio in het samenwerkingsverband “Greenport 
Holland Overheden (GHO)”.  
In het samenwerkingsverband Greenport Holland Overheden (GHO) wordt in 2019 verder 
uitvoering gegeven aan de “Impuls Agenda Greenports 3.0”, met als doel om samen met de 
mainports te komen tot een samenhangend netwerk. Dit samenhangend netwerk draagt bij 
aan voedsel, welbevinden en gezondheid voor West-Europa, en exporteert wereldwijd 
tuinbouw- en agrokennis en agrologistieke concepten. Hier komt steeds meer de nadruk op 
te liggen.  
In de Impulsagenda zijn diverse versnellingsacties of doorbraken benoemd waarbij onze 
regio als Greenport Venlo betrokken is. In het kader van kennis en innovatie wordt door GHO 
ingezet op het verbinden van thema’s en onderwerpen die in meerdere greenports spelen 
om zo samen met ondernemers tot krachtigere projecten en meer uitwisseling / 
samenwerking te komen.  
Greenport Venlo wordt als sterke partner gezien in het netwerk van GHO, en heeft de 
afgelopen jaren mede de koers bepaald door fors bij te dragen aan de voor dit netwerk 
belangrijke thema’s. Gezien het feit dat het netwerk een steeds sterkere positie krijgt is het 
zinvol om te blijven investeren in dit netwerk. Vanuit het Rijk worden naast de mainports, de 
greenports Aalsmeer, Westland en Venlo als belangrijk gezien.  
Om te kunnen blijven bijdragen aan het netwerk GHO en daarmee samenwerking en 
innovatie in de agrofoodsector te kunnen versterken is een regionaal werkbudget benodigd. 
In het PHO ED van 20 september 2018 is besloten voor de periode 2018 t/m 2020 jaarlijks 
een werkbudget van €10.000,-- te reserveren in de regiobegroting.  
 
Werkbudget FoodNL € 27.500,- 
Samen met de regio’s Food Valley en Agrifood Capital werken wij als Greenport Venlo Regio 
samen in FoodNL. De samenwerking is gericht op het gezamenlijk: 
-Opbouwen van netwerk en relaties (zowel met de EC als met andere Europese foodregio’s); 
-Beïnvloeden van beleidsvorming; 
-Verwerven van fondsen en middelen voor projecten en programma’s. 
t.b.v. de samenwerking is een governance structuur ingericht en wordt door elke regio 
capaciteit ingezet. Daarnaast is afgesproken dat alle partijen jaarlijks een werkbudget van 
€35.000,- beschikbaar stellen in de periode 2019 t/m 2022. Onder voorbehoud van 
besluitvorming in het PHO ED van 11 december 2018 wordt voorgesteld in 2019 een 

                                                
7
 Met uitzondering van de gemeente Mook en Middelaar 
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werkbudget van € 27.500 beschikbaar te stellen. De overig benodigde middelen voor 2019 
(7.500) worden beschikbaar gesteld door Keyport/SML. 
 
Werkbudget ‘Nieuwe verdiensten in zorg’: PM 
Vanuit het thema ‘Nieuwe verdiensten in zorg’ wordt aansluiting gezocht bij krachtige 
ontwikkelingen in de omgeving, waarbij  de Regio, als partner vanuit de overheidsrol, 
processen ondersteunt en faciliteert waar mogelijk. In 2019 willen we regionale 
inspiratiesessies blijven initiëren en faciliteren om draagvlak en betrokkenheid te organiseren 
voor duurzame zorg. Op basis van nadere uitwerking en besluitvorming in de Regio over de 
wijze waarop we dit gaan doen wordt medio 2019 gezocht naar regionale middelen.  De uit 
de inspiratiesessies voortvloeiende innovatieve projecten (passend binnen de programma’s 
van de Brightlandscampus Greenport Venlo) zullen voorgedragen worden voor een bijdrage 
uit de regionale BING middelen.  
 
Regionale voorzieningen arbeidsmigranten  € 45.000,- 
Medio 2016 is het regionale project ‘het belang van arbeidsmigranten’ door de project 
gemeenten (Leudal, Peel en Maas, Venray, Horst aan de Maas en Venlo) stopgezet. 
Besloten is het informatie- en adviespunt in Meterik open te houden en de subsidie aan de 
stichting Arka voort te zetten. De kosten daarvan zijn in 2017 en 2018 gedekt uit de 
regiobegroting.  Het PHO SD wordt op 4 december 2018 op basis van een evaluatie 
voorgesteld gebruik te blijven maken van het Service Point  Meterick. 
Onder voorbehoud van besluitvorming in het PHO SD op 4 december 2018 wordt 
voorgesteld een bedrag van € 45.000,- beschikbaar te stellen voor regionale voorzieningen 
arbeidsmigranten.  
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Algemene reserve en gereserveerde 
budgetten: 

 
Algemene reserve Regio Venlo: - € 800,- 
Op basis van de jaarrekening  2017 bedraagt de algemene reserve van de Regio Venlo per 
1/1/18 afgerond € 601.563,-. Daarvan wordt –conform BO besluit d.d. 5 juni 2018- een 
bedrag van € 587.235,-  onttrokken in 2018 (tbv BING, regionale vrijetijdseconomie en 
regionale voorzieningen arbeidsmigranten 2018). Rekening houdend met de overige 
geraamde uitgaven conform  -de op 31 oktober 2017- vastgestelde begroting 2018 is er 
sprake van een (geraamd) negatief vermogen van € 800,-.  
Over 2018 wordt (vanwege de onderuitputting van enkele begrotingsposten) echter een 
positief rekeningresultaat verwacht dat voldoende is om de overschrijding van de begroting 
2019 te kunnen opvangen. 
 
Projectbudget Quality of Life: € 43.410,- 
Op basis van een bestuursovereenkomst (BOK) tussen de Regio en de provincie zijn in 
maart 2009 afspraken gemaakt met de provincie over de inzet van ‘procesmiddelen’ t.b.v. 
activiteiten i.k.v. Regio van de smaak, Greenport Venlo en Quality of Life. De BOK liep af in 
2012. T.a.v. de restant procesmiddelen is met de provincie afgesproken dat die door de 
Regio zullen worden ingezet voor projecten i.k.v. Quality of Life. Deze middelen staan op de 
balans van de regio Venlo. 
In het PHO EZ van 28 februari 2014, 17 maart 2015, 27 mei 2015 en 20 april 2016 is 
besloten deze middelen als volgt in te zetten: 

 Studentenvolgsysteem:                40.000,- (voldaan) 

 beurzen masterclass UM:          37.500,- (voldaan) 

 Onderwijsinfra techniekketen Noord- en Midden-Limburg:   50.000,- (voldaan) 

 Visie ontwikkeling campus :         50.000,- (22.000  
voldaan) 

 2e fase van techniekketen Noord- en Midden-Limburg:   25.000,- (voldaan) 

 Greuntek :             40.500,- (voldaan) 

 3e fase techniekketen Noord en Middel Limburg 2016:   25.000,- (voldaan) 

 Conform besluitvorming in het PHO ED d.d. 20 september 2017 
vervolg beurzen Masterclass UM (2018-2019:)     15.410,- 
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Algemene grondslagen 

  
Formeel genomen besluiten uit het burgemeestersoverleg die betrekking hebben op de 
baten en lasten en balans van de Regio Venlo leiden tot tussentijdse aanpassingen van 
begroting, resultatenrekening en balans (o.a. het eigen vermogen). 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Speedway Venray 

Eiwitinntie Wüsterveld, Venray 
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