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Visie

Hoofdopgaven

Het MIRT-gebied Limburg omvat de provincie Limburg, die ligt
tussen stedelijke agglomeraties als de Randstad, het Ruhrgebied en
de Vlaamse Ruit. De provincie grenst voor het overgrote deel aan
onze buurlanden en heeft meerdere topsectoren (Chemie,
Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, Life Sciences & Health, Agro &
Food, Logistiek en Energie) en maakt deel uit van de Brainport
Zuidoost-Nederland en de toptechnologische regio EindhovenLeuven-Aachen triangle (ELAt). De provincie heeft een hoge
recreatieve aantrekkingskracht. Het langetermijnperspectief voor
Limburg is behoud en versterking van het vestigingsklimaat voor
bewoners en bedrijven, waarbij de kwaliteit van wonen en leven,
het menselijk kapitaal, een sterk en duurzaam economisch profiel
en goede verbindingen de vier kernambities vormen. Limburg wil
de economische sectoren verder versterken, in aansluiting op de
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), het topsectoren
beleid en de Visie Brainport 2020.

De ambitie van Limburg is de geografische ligging tussen de havens
van Antwerpen en Rotterdam en het Duitse achterland meer te
benutten (m.n. Venlo en Maasroute), zodat de toegevoegde waarde
voor het grootschalige (inter)nationale goederenvervoer verder kan
toenemen. De opgave is ook om een betere grensoverschrijdende
samenwerking op het gebied van economie, kennis, cultuur, natuur
en landschap en (multimodale) infrastructuur tot stand te brengen.
De grens vormt letterlijk nog wel een barrière door de grote
verschillen op sociaal en fiscaal gebied.

Een samenwerkingsvorm tussen overheden, onderwijs en marktpartijen die kiest voor een integrale benadering, is in Limburg het
kompas. Dit is ook een benadering die past in de vernieuwing van
het MIRT.

Internationale bereikbaarheid
De internationale bereikbaarheid van de toptechnologische regio
en de corridor tussen mainports, brainport en Duitsland is, naast
het behoud en ontwikkeling van de synchromodaliteit voor het
goederenvervoer, cruciaal. De A67 en de A2/A76 zijn logistieke assen
van de mainports tot Eindhoven/Venlo en van Amsterdam tot
Maastricht en zijn van nationaal en internationaal belang. Een
goede doorstroming op de trajecten is een voorwaarde voor de
verdere ontwikkeling van de Brainport Zuidoost-Nederland en
greenport Venlo. Voor verbetering van grensoverschrijdend
spoorvervoer zet het Rijk primair in op het handhaven, verbeteren
of realiseren van (intercity)verbindingen met HSL-stations in
Düsseldorf, Luik en Aken.
Daarnaast resulteren de modernisering van de Maasroute en de
uitbreiding van de capaciteit van de sluis bij Ternaaien in een betere
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doorstroom van goederenvervoer over de Maas naar en vanuit
België, waarmee de functie van de Maas als internationale corridor
wordt versterkt.

benoemd en keuzes gemaakt, zoals hieronder is beschreven. Dit zal
een doorwerking krijgen in de actualisatie van de gebiedsagenda.

Brainport Zuidoost-Nederland en Greenport Venlo
Demografische omslag: slim inspelen op
bevolkingsdaling
De daling van het aantal inwoners speelt al in Zuid-Limburg en gaat
zich op termijn ook voordoen in Noord- en Midden-Limburg.
Daarnaast speelt ook de vergrijzing van de bevolking. De verandering van de bevolkingssamenstelling heeft ingrijpende gevolgen
voor woningbouw, arbeidsmarkt en lokale voorzieningen en
daarmee mogelijk voor de ruimtelijke structuur en het vestigingsmilieu. Deze demografische ontwikkeling leidt tot een integrale
opgave, waarin het sociale, fysieke en economische domein
verweven zijn. De uitdaging is om op regionaal niveau te zorgen
voor toekomstbestendig en kwalitatief hoogwaardig onderwijs, een
vitale economie, een goed werkende woningmarkt en zorg op
maat, vanuit de kracht die in Limburg aanwezig is. De veranderende
bevolkingsopbouw biedt mogelijkheden voor de ‘silver economy’
(zorg en wellness) en is tegelijkertijd een uitdaging voor de verdere
economische ontwikkeling van Limburg.

Gebieden met concentratie van opgaven
van nationaal belang
In de gebiedsagenda Limburg zijn diverse integrale gebiedsopgaven
benoemd. In de SVIR zijn opgaven van nationaal belang scherper
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Venlo ligt in het hart van een regio waarin binnen een straal van
honderd kilometer ruim dertig miljoen consumenten wonen.
Gecombineerd met de tuinbouw in de Duitse regio Niederrhein ligt
hier één van de grootste tuinbouwgebieden van Europa. Hier
bevindt zich onder de noemer greenport Venlo een (inter)nationaal
centrum van bedrijvigheid in de logistiek, agrofoodsector en
tuinbouw. Dit is bovendien een van de belangrijkste logistieke
knooppunten van Nederland door de multimodale overslag
faciliteiten en ligging aan (inter)nationale transportroutes over
weg, water en spoor. Versterking van de ruimtelijk economische
structuur voor de aanwezige topsectoren biedt hier een grote
ontwikkelingskans.

Zuid-Limburg
Zuid-Limburg is een stedelijke regio met vier belangrijke sectoren:
chemie, life sciences (medisch), energie en logistiek. Brandpunt
vormt de campus ontwikkeling rondom Chemelot in Sittard-Geleen
en het medisch cluster in Maastricht, met verbindingen naar
Brainport Eindhoven en Parkstad (o.a. Heerlen en Kerkrade). Het
inzetten op de economische potenties van Limburg vergt onder
meer een internationaal georiënteerd kennisklimaat, met een
voldoende omvangrijk en gekwalificeerd arbeidspotentieel en een
aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving. Daarmee worden
tevens de krimpproblemen aangepakt.
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Overige gebiedsopgaven
Waterveiligheid Maasvallei / Ooijen-Wanssum /
Gebiedsontwikkeling Maasplassen
De opgave is om de hoogwaterbescherming in de Maasvallei op
orde te brengen en te houden. Dit wordt aangepakt in drie
trajecten:
1. 		Het afronden van het project Maaswerken: het realiseren van
de al geplande rivierverruiming en de prioritaire
kademaatregelen.
2. 		De aanvullende werkzaamheden om het overeengekomen
beschermingsniveau van 1/250 per jaar in het Maasdal te
bereiken.
3. 		De langetermijnopgave voor het Maasdal. Deze wordt
uitgewerkt in het Deltaprogramma. Rijk en regio willen de
problematiek integraal benaderen. In 2014 zal dit uitmonden
in een advies aan het kabinet.
De binnenhaven van Wanssum (behorende bij de gemeente Venray)
voor zowel container- als bulkoverslag zal worden uitgebreid,
waardoor de logistieke hotspot Venlo/Venray aanzienlijk wordt
versterkt.

Het gebiedsontwikkelingsproject Ooijen-Wanssum realiseert de
1/250 per jaar opgave in het plangebied en draagt bij aan de
langetermijnopgave in het Maasdal. De gebiedsontwikkeling
Maasplassen in samenhang met de N280 verkeert in de startfase.

Doorontwikkelen en vermarkten van duurzame ontwikkeling / Cradle-to-Cradle
Het besef groeit dat de economische groei zoals die de afgelopen
decennia heeft plaatsgevonden, tegen de beperkingen van milieu
en ruimte aanloopt. De transitie naar duurzame economische groei
krijgt steeds meer vorm. Limburg wil koploper zijn in deze transitie,
in de vorm van innovatieve duurzaamheidsconcepten als cradle-tocradle (C2C) of ‘slimme kringlopen’. Het gaat hierbij om de transitie
van de maakindustrie, die ook toepasbaar is bij gebiedsontwikkeling en zelfs positief kan uitwerken op de bereikbaarheid. Een
principe als ‘local-for-local’ komt neer op een grotere zelfvoor
zienendheid van een gebied, hetgeen leidt tot afname van transport
en dus tot meer ruimte op de wegen, waardoor minder congestie
optreedt en de bereikbaarheid toeneemt. Het is een vorm van Beter
Benutten, maar dan voor de langere termijn.
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