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De Regio Noord-Limburg heeft gekozen voor één nadrukkelijke ambitie: het zijn van de gezondste regio. 
De Investeringsagenda die tot stand is gekomen met de provincie Limburg geeft een extra impuls aan de
regionale samenwerking en het gezamenlijk oppakken van activiteiten met als doel de brede welvaart in de
regio te versterken. 

De zes programma's waarmee gewerkt wordt zijn:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Samen met partners zijn binnen de 6 programma's een groot aantal projecten uitgewerkt. Dit boekwerk
bevat een overzicht met korte beschrijving van de diverse projecten in de 2de tranche van de
Investeringsagenda.

Dank aan iedereen die hieraan meegewerkt heeft. Op naar een gezonde uitvoering.
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Onze regio ontwikkelt, produceert en verzendt ‘Voedsel op maat’, met focus op kwaliteit in plaats van op kwantiteit. Onze bedrijven dragen met slimme toepassingen
bij aan de grote maatschappelijke opgaven. Zo werkt onze regio aan toekomstbestendige en duurzame verdienmodellen. 
Kennis is een belangrijk exportproduct.       
Transformatie naar een kennisintensieve, circulaire en innoverende economie; Brightlands campus draagt bij aan ontwikkeling agrofood, logistiek en 

Kennisinfrastructuur gericht op regionale arbeidsmarkt; goede opleidingen en uitdagende banen hebben aantrekkingskracht op jongeren en arbeidsmigranten.
Toegang arbeidsmarkt is eenduidig en laagdrempelig.

De essentie 
Noord-Limburg ontwikkelt zich tot een unieke en innovatieve ondernemende regio waarbij gezond zowel letterlijk als figuurlijk een sleutelbegrip is. Dit doen we op alle voor
de regio beeldbepalende economische sectoren: agrofood, maakindustrie,logistiek en toerisme & leisure. Grensoverschrijdende samenwerking (tussensectoren, tussen
gemeenten en tussen regio’s) is daarbij van belang om als (eu)regio een sterkespeler te blijven in het economisch krachtenspel. Onze“quatro helix” is de drijvende kracht
achter deze samenwerking. We staan voor gezonde en duurzame productie, grondstofgebruik en transport; voor gezonde en veilige voeding en voor een gezonde balans
tussen economie, infrastructuur en leefomgeving. Bij deze transformatieopgave leggen we de focus op kwaliteit in plaats van op kwantiteit. Daarom zijn duurzaamheid en
circulariteit belangrijke drijfveren voor innovatie in Noord-Limburg. Zo draagt Ondernemen en Innoveren bij aan Brede Welvaart in de Gezondste Regio.
 
Onze ambities     

toerisme & leisure.

Wat gaan we doen
Stimuleren van innovatieve toepassingen en product/markt combinaties door de bedrijven in onze regio door het gericht inzetten van een innovatiefonds.
Verder ontwikkelen van de Brightlands Campus Greenport Venlo zowel wat betreft voorzieningen en faciliteiten voor bedrijven op de campus als wat betreft de
betrokkenheid van en relatie met bedrijven uit onze regio. Daarnaast zetten we in op het verbinden van onze kennis- en onderwijsinstellingen met de campus.
Stimuleren en aanjagen van vernieuwende samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs zodat studenten al in een vroeg stadium met onze bedrijven in aanrakingen
komen en kennisinstellingen bijdragen aan het innovatievermogen van onze bedrijven. Dit doen we bijvoorbeeld door Fieldlabs, Innovatiehubs en hybride opleidingen.
Bundelen van krachten door alle goede initiatieven op het gebied van talentontwikkeling in en voor onze regio bij elkaar te brengen in een integrale aanpak en waar nodig
nieuwe initiatieven te realiseren.
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BISCI en partnerbedrijven Universiteit Maastricht, TNO en Fontys
BISCI zal zich de komende jaren ontwikkelen tot een belangrijk kenniscentrum met internationale allure en een
economische, maatschappelijke en ecologische waarde leveren aan de Regio Venlo. Dit wordt mogelijk
gemaakt door sterke bijdragen aan de belangrijkste drijvende krachten voor de regio, logistiek, landbouw en
supply chain-expertise. De rol van deze sectoren wordt steeds belangrijker bij het voldoen aan de
toenemende en vaak tegenstrijdige eisen van de samenleving, tussen betaalbaarheid, verbetering van de
kwaliteit van leven en duurzaamheid. BISCI beantwoordt aan deze eisen door middel van zijn
ecosysteembenadering, gericht op specifieke industrieën in de regio en de inhoudelijke basis, die zich richt op
digitaal en duurzaam ondernemen. Meer specifiek, de focus ligt op digitaal voor duurzaamheid, aangezien wij
duurzaamheid zien als het einddoel, met digitalisering als het middel om dit te bereiken.

De radicale verbeteringen die we voor ogen hebben in de regio in logistiek management voor capaciteits- en
duurzaamheidsdoeleinden, vereisen bijvoorbeeld dat een enorme hoeveelheid gegevens wordt gedeeld,
verwerkt, geassimileerd, geanalyseerd en gebruikt om beslissingen te nemen over hoe het transport het beste
op een synchromodale manier kan worden beheerd.
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Pilot Circulaire ambachten
Nederland wil in 2050 een circulaire economie zijn. Een economie zonder afval, waarbij alles draait op
herbruikbare grondstoffen. Eén van de middelen hiertoe is om in 2030 in Nederland een landelijk dekkend
netwerk van circulaire ambachtscentra te hebben en daarmee hergebruik en reparatie te bevorderen. Een
circulair ambachtscentrum combineert de functies van een milieustraat, kringloopwinkel en
reparatiewerkplaats, waardoor spullen en materialen langer in gebruik blijven en onnodig storten en
verbranden wordt voorkomen. Daarnaast wordt ook koppeling gelegd met de versterking van de
deeleconomie (gebruik in plaats van bezit) waarbij een verdergaand resultaat in de transitie naar een
circulaire economie wordt nagestreefd en ook aandacht is voor een bijdrage in de energietransitie en
klimaatadaptatie. 
 
Dit project gaat over positieve prikkels (beloning) en innovatie. Naast de gebruikelijke aandacht voor techniek
en financiën is er extra aandacht voor de houding ten opzichte van de verandering. Circulair denken en doen
vraagt immers een andere ‘mindset’. Hoe eerder je hiermee in aanraking komt, des te vanzelfsprekender deze
denkwijze is. Voor bewustwording, kennisontwikkeling en de ontwikkeling van vaardigheden is het van belang
dat circulaire economie een plaats krijgt in het onderwijs. Met onderwijs voor leerlingen en studenten die
competenties ontwikkelen om met kennis van zaken en enthousiasme te werken aan concrete oplossingen
voor bedrijven en consument. Lokaal wordt nauw samengewerkt met basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 
 
We koppelen in deze pilot nadrukkelijk het voortgezet onderwijs met het HBO en WO, door de koppeling met
het project Fieldlab Circulaire Transitie van dat ontwikkeld wordt door de instellingen voor middelbaar en
hoger beroepsonderwijs in onze regio. Hierdoor organiseren we in de praktijk mogelijke doorgaande leerlijnen
door kennismaking tussen studenten van VO/MBO/HBO en WO.
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De essentie
Vitaal en Gezond staat voor: In onze regio ontwikkelen vitale gemeenschappen hun zelfsturend vermogen waarin iedereen naar vermogen mee kan doen en van
betekenis kan zijn. De overheid en maatschappelijke partijen vullen aan op voorzieningen van gemeenschappen. In het aanvullen gaan we op een andere manier
samenwerken, waarin we van concurrenten naar partners en huisgenoten gaan. Professionals zijn de dragers en vormgevers van de verandering. We stimuleren
en bevorderen de “nieuwe” professionals. Noord Limburg wil concrete stappen zetten naar een ecosysteem van vitale gemeenschappen, waarin inwoners,
bedrijven, organisaties en verenigingen zich in toenemende mate gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van hun lokale
gemeenschap en hun directe leefomgeving.
 
We blijven bouwen aan een regio waarin het vanzelfsprekend is dat we samen zorgen voor elkaar, en waar iedereen van jong tot oud naar eigen vermogen mee
kan doen. We werken aan een voor iedereen toegankelijke, laagdrempelige en mensgerichte zorg die ingezet wordt waar nodig. In onze regio zijn alle inwoners van
waarde. De brede benadering van Positieve Gezondheid past daar uitstekend bij. Niet de ziekte of beperking staat centraal, maar een betekenisvol leven met
nadruk op veerkracht en eigen regie.

Wat gaan we doen
Goed Leven
De regio zet in op zichzelf ontwikkelende gemeenschappen. Overheden en maatschappelijke partijen werken dus niet zelf aan het aanbrengen van
gemeenschapszin. Dit vraagt om nieuwe kwaliteiten. Daarbij ondersteunen we de gemeenschappen en de (sport)verenigingen in hun ambitie om een gezonde en
inclusieve gemeenschap te zijn, zowel vitaal als sociaal. Verder ondersteunen we cultuur en identiteit als belangrijke dragers van vitale gemeenschappen, in
verenigingsverband en in andere sociale verbanden.
 
Waardevolle Zorg
Het gaat goed met onze volksgezondheid. We worden steeds ouder, en de meeste mensen voelen zich gezond en niet beperkt. Toch staan we voor een aantal
grote toekomstige opgaven. Door de toename van het aantal ouderen, stijgt het aantal inwoners met chronische aandoeningen en sociale problemen zoals
eenzaamheid. Ook is er sprake van ontgroening , zien we een toename van complexiteit van samenleving en ondersteuningsvragen en neemt de druk op ons
dagelijks leven toe. Ontwikkelingen vragen om een integrale aanpak en brede inzet van betrokken partijen. Daarbij intensiveren wij de samenwerking met
zorgverzekeraars en zorgkantoor om op basis van een gezamenlijke visie (Regiobeeld) te komen tot een regioprogramma, dat aansluit bij de transformatieambitie.
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Programmalijn Fitte Beroepsbevolking
Onze samenleving heeft een dubbele uitdaging. Aan de ene kant staat een te groot deel van de bevolking economisch aan de kant en participeert mede
daardoor onvoldoende in de samenleving. Anderzijds hebben we te maken met een arbeidsmarkt die door ontgroening en vergrijzing steeds meer vraagt om
extra “handen” die we in toenemende mate uit het buitenland moeten halen. Het is daarom zaak te investeren in “een fitte beroepsbevolking”, die klaar is voor
de arbeidsmarkt van de toekomst
 
Gebundelde trajecten en kennisdeling
Het programmateam V&G stimuleert dat trajecten, die door initiatiefnemers worden aangereikt, een soortgelijk doel nastreven en/of in meerdere gemeenten
spelen, zich bundelen en samen in een regionaal projectfiche worden uitgewerkt. Zo heeft een gebundeld traject meer toegevoegde waarde voor de regio,
kennen de trajecten binnen de bundeling een verschillend tijdpad en zijn of worden ze toegespitst op de coleur locale, wordt meer kennis en ervaringen in het
netwerk van de betrokken vitale gemeenschappen, gemeenten en netwerkpartners gedeeld en toegepast.
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Regionaal servicepunt arbeidsmigranten Meterik
Het servicepunt Noord-Limburg is dienend en ondersteunend aan alle arbeidsmigranten in de 7 gemeenten
van Noord-Limburg. Het servicepunt heeft tot doel om arbeidsmigranten te informeren over zaken als
huisvesting, inburgering en inschrijving in de gemeente. Het project richt zich op het toekomstbestendig
inrichten van het servicepunt, op een zo danige wijze dat het voor alle arbeidsmigranten in Noord-Limburg
makkelijk en laagdrempelig toegankelijk is. 

Wijkaanpak Gennep Zuid
Het doel van de integrale wijkaanpak Gennep-Zuid is om -samen met de inwoners en organisaties- een
integrale aanpak te ontwikkelen om het organiserend en zelfsturend vermogen van de inwoners en de wijk te
vergroten. Ook willen we (gezondheids-) achterstanden verminderen. Dit willen we doen door het slim
verbinden van nieuwe en bestaande initiatieven. Het uitgangspunt hierbij is denken en handelen vanuit
basisgedachtengoed van positieve gezondheid.
   
In de centrale ontmoetingsplek, het buurthuis Vanons in Gennep-Zuid, zijn wijkbewoners in de gelegenheid
om op een laagdrempelige wijze met elkaar in contact te komen en met de wijkondersteuner en het
(professionele) wijkteam. De wijkondersteuner heeft in de wijk een aantal tools om vragen van inwoners toe
te leiden naar een aantal (wijk)initiatieven. Voor de wijkondersteuner, de inwoners en professionele
organisaties is ‘de Konnectkever’ beschikbaar. De Konnectkever is een digitale sociale kaart. Vragen die niet
door de wijk kunnen worden opgepakt worden door de wijkondersteuner (en zorg- en welzijnsinstellingen)
doorgezet naar deelnemers van het Wijkleerbedrijf.  
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Preventieakkoord Gezondheid voorop 
Volledig in lijn met het gedachtegoed van Positieve Gezondheid is het doel van dit preventieakkoord om roken,
overgewicht, alcohol- en drugsgebruik en eenzaamheid terug te dringen in Noord-Limburg. Dit akkoord is een
groeimodel: nieuwe acties, projecten en partners kunnen altijd worden toegevoegd. Het is een startpunt met
ambities voor de lange termijn (2040) en acties die op korte termijn (2021-2023) worden uitgevoerd om de korte
termijn doelen (2025) te behalen. 
Zes Noord-Limburgse gemeenten (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Venlo en Venray) hebben samen
met GGD Limburg-Noord, PxZorg en Syntein de handen ineengeslagen in de volgende thema's en ambities
geformuleerd: Rookvrije generatie, Inwoners op Gezond Gewicht, Rustig aan met Alcohol en Drugs en
Eenzaamheid en Bewegen. 

Vitaliteitscoöperatie America Left 
Het doel van de Vitaliteitscoöperatie is het bevorderen en verduurzamen van een vitale Americaanse
dorpsgemeenschap: een gemeenschap waarin en waaraan iedereen naar eigen vermogen kan en mag meedoen
en kan en mag bijdragen. Dit alles gebeurt met onderlinge waardering, met enthousiasme en in de best mogelijke
gezondheid. 

De Vitaliteitscoöperatie is een zelfstandige onderneming. De coöperatie fungeert niet als onderaannemer van
partnerorganisaties maar als samenwerkingspartner. America Left zal zich als een netwerkorganisatie
ontwikkelen en waar mogelijk en nodig samenwerking zoeken met bestaande organisaties. Mede daarom zal
America Left zelf de werkgeversrol oppakken voor de beroepskrachten die in/voor de coöperatie werkzaam zijn.
De groep gebruikers van zorg en diensten zal geleidelijk groeien. Hetzelfde geldt voor het aantal vrijwilligers dat
verbonden is met America Left. In de komende periode ligt er in eerste instantie veel werk voor de kwartiermakers;
de dorpsondersteuner en de coördinerend verpleegkundige. 
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10.000 talenplan voor werknemers die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen
We willen ervoor zorgen dat Noord-Limburg een aantrekkelijke regio is voor internationale werknemers om te
werken en te wonen. Op die manier kan een bijdrage worden geleverd aan het bestrijden van de krapte op
de arbeidsmarkt in bepaalde sectoren. Daarom willen we samen met werkgevers inzetten op participatie en
integratie van arbeidsmigranten in de Nederlandse samenleving en de lokale gemeenschap in het bijzonder.
Dit draagt niet alleen bij aan het leefgenot van de internationale werknemer, maar ook aan de vergroting
van het maatschappelijk draagvlak voor deze inwoners. Integratie begint met communicatie en kennis van
de Nederlandse taal.

Binnen de projectperiode dient een duurzame samenwerking te zijn ontwikkeld tussen gemeenten,
werkgevers, werknemersorganisaties en woningcorporaties, die ertoe leidt dat in gezamenlijkheid faciliteiten
worden gecreëerd die bijdragen aan taalonderwijs en sociale integratie van (internationale) werknemers. We
streven er naar dat aan het einde van de projectperiode in de regio
minimaal 500 werknemers zijn gestart met een taalprogramma.
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Vitale verblijfsrecreatie. Het doel is een vitale verblijfsrecreatiesector; niet-vitale bedrijven moeten saneren of transformeren, vitale bedrijven excelleren en de
groep excellente bedrijven wordt groter.
Vitale dagrecreatie. Het doel is om de attractiewaarde van Noord-Limburg te vergroten. De focus van het regionaal bezoek moet verlegd worden naar een
grotere herkomstcirkel van 60 autominuten gericht op de (inter)nationale markt. 
Vrijetijdslandschappen. Hotspots met meerwaarde voor de hele regio worden ontwikkeld tot aantrekkelijke vrijetijdslandschappen, door bundeling van
kansrijke gebiedsgerichte projecten.
Cross-overs. De regio zoekt actief naar manieren om Toerisme & Leisure te verbinden met de campus, agrarische sector, cultuurhistorie, hoogwaterveiligheid,
natuur, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Zo blijft de sector zichzelf vernieuwen.
Effectieve regiomarketing. Er wordt gezocht naar een gedragen manier van vermarkten van de regio. Hier wordt ook de koppeling gemaakt met de nieuwe
provinciale marketingstrategie.

De essentie
De regio Noord-Limburg streeft naar een vitale Toerisme en Leisure sector die een sociaaleconomische motor vormt voor de regio en bijdraagt aan een gezond
leven. We werken er samen naartoe om in 2023 het belangrijkste en meest aantrekkelijke verblijfsrecreatiegebied voor shortbreak vakanties te zijn, met een sterk
en vitaal fijnmazig netwerk van kleine- en grootschalige dagrecreatieve voorzieningen. Daarbij focust de regio op eigentijdse en hoogwaardige familierecreatie. De
inspanningen moeten leiden tot een groei van de jaarlijkse vrijetijdsbestedingen in de regio.

Wat gaan we doen
Het uitgangspunt voor het programma Toerisme en Leisure is het actieprogramma vrijetijdseconomie. In dit actieprogramma werken ondernemers, overheden,
onderwijs en kennisinstellingen samen om de Toerisme & Leisure sector in Noord-Limburg te versterken. De projecten binnen het programma Toerisme en Leisure
passen binnen een van de volgende vijf speerpunten:
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Agrotoeristische beleving met food, gezondheid, educatie en cultuur 
Goede ontsluiting van alle agrotoeristische initiatieven en bedrijven 
Uitstekende (directe) plattelandsomgeving 

Agrotoeristisch platform
 De agrotoeristische sector wordt ontwikkeld als nieuw verdienmodel in de regio. Dit doen we door het verbinden van
grote partijen uit de sectoren toerisme en agrofood aan kleinere ondernemers in beide sectoren om zo samen nieuwe
projecten (verdienmodellen) in de markt te zetten, hiervoor wordt een coöperatie opgericht. Om vernieuwing aan te
jagen worden incubators opgericht waarmee een sterke samenwerking tussen ondernemers en studenten wordt
beoogd. Het businessplan Platform Agrotoerisme heeft 3 doelstellingen die moeten zorgen voor de genoemde
ontwikkelingen: 

Dit project sluit aan op programmalijn 4: crossovers uit de investeringsagenda. Het zorgt voor nieuwe
verdienmodellen voor ondernemers in de hele regio. Ondernemers uit alle gemeenten kunnen aansluiten waardoor de
impact voor de regio groot is. 

 Vrijetijdspark Wanssum 
Ondernemers en verenigingsleven uit (de omgeving van) Wanssum hebben gezamenlijk het plan gemaakt om te
komen tot een vrijetijdspark gericht op outdoor activiteiten nabij de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Partijen
hebben zich verenigd in de Stichting Meulebeek en hebben samen een ambitiedocument geschreven. Door het
samenkomen van de genoemde outdoor activiteiten ontstaat een outdoor park dat een regionale trekker zal zijn op
het gebied van dagrecreatie, wat helemaal past binnen de ambitie van de Gezondste Regio. Het vrijetijdspark
spreekt een doelgroep aan die in de regio nog weinig (grootschalig) wordt benut namelijk sportieve familierecreatie.
Dit initiatief is daarmee een aanvulling op het reeds bestaande aanbod in de regio. 
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Venlo Convention bureau
Dit ondernemersinitiatief zet zich in om de regio sterker in de markt te presenteren als bestemming voor zakelijke
evenementen met als doel het geven van een impuls aan het zakelijk toerisme in de hele regio. Het initiatief heeft
hiermee impact op de hele regio maar zal zich in beginsel concentreren rondom de gemeenten Venlo, Venray, Horst
aan de Maas en Peel en Maas. Hotelondernemers en evenementenlocaties zien kansen om dit initiatief gezamenlijk
op te pakken en hebben daartoe een stichting opgericht. Zij vragen de Regio en de Provincie een bijdrage te doen in
de opstart van het convention bureau waarvoor 2 jaar de tijd wordt uitgetrokken. De verwachting is dat daarna
subsidie wordt aangevraagd voor verdere exploitatie. 
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Het realiseren van een lichtkunstwerk op de Wienerberger schoorsteen in Tegelen en onderzoeken van de
haalbaarheid naar invulling van vergelijkbare concept voor andere schoorstenen in de regio 
Het restaureren c.q. beleefbaar maken van cultuurhistorische relicten die verband houden met
dekeramiekindustrie in de regio 
Het plaatsen en inrichten van de openbare ruimte met historische keramische objecten in stadsdeelcentrum
Tegelen 
Realiseren van thematische routes langs de verschillende cultuurhistorische objecten in de regio 
Het nadrukkelijker positioneren van bestaand dagrecreatief keramisch aanbod (Keramiekcentrum Tegelen,
pottenbakkersateliers) en Keramiekfestivals (Keramisto) 

Keramiekindustrie
Het toeristisch benutten van de cultuurhistorische waarde van de keramiekindustrie in de regio door onder andere
het (letterlijk) belichten van de industrie door: 

In de uitvoering van dit fiche ligt de nadruk op de fysieke locatie in Tegelen. Daarnaast wordt onderzocht of het
keramische verleden van de hele regio gezamenlijk beter benut kan worden. Hiervoor wordt een thematische route
door de regio gerealiseerd en wordt het dagrecreatief keramisch aanbod in de regio beter gepositioneerd.
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Het opstarten van pop-up tentoonstellingen op verschillende locaties.  
Bezoek aan de ruïne op een vernieuwde manier mogelijk maken, bijvoorbeeld via een fluisterboot en de
bestaande verbindingen richting de ruïne verfraaien.  
De herontwikkeling van de uitkijktoren. 
De restauratie van de ruïne naar de situatie van begin 20e eeuw. 
Naast de ruïne is er ook het plan om de circumvallatielinie beter toegankelijk, zichtbaar en beleefbaar te maken. 

Realisatie Weverlose Schans 
Realisatie Weveerlose Volmolen 
Realisatie Weverlose Schaapskooi 
Struinpad langs de Loobeek 
Aansluiting van het project op bestaande routestructuren 

Genneper Huys  
Het beleefbaar maken van het Genneper Huys op locatie waar het Genneper Huys gevestigd is en andere plekken,
zoals in het centrum van Gennep door: 

Het beleefbaar maken van het Genneperhuys is een toevoeging aan het regionale lint van bijzondere
cultuurhistorische plekken. Daarnaast kan het Genneperhuys in de toekomst verbonden worden met het
Middelaarshuis en Landgoed Bleijenbeek waardoor een historisch interessante trekker binnen de regio ontstaat. 

Weverlose volmolen en schans 
Historische elementen terugbrengen in het landschap, om zo vergeten maar wezenlijke aspecten uit de
cultuurhistorie van de Regio beleefbaar te maken door: 

De Weverlose volmolen en schans is een nieuwe en unieke attractie in de regio gericht op familierecreatie. De
attractie is een toevoeging aan het fijnmazig netwerkwerk dagrecreatie waarnaar we regionaal streven binnen
programmalijn 2. 
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Zichtlijnen richting de Maas herstellen 
Het weghalen van beeld-ontsierende elementen 
De inrichting van een recreatieve hotspot, inclusief trailerhelling 
Een kwaliteitsimpuls te geven aan de recreatieve ontsluiting van het gebied 

Venray Remembers 
Door het verbinden (zowel fysiek als conceptueel) van verschillende historische locaties in de Regio ontstaat een
netwerk waarbij individuele componenten elkaar aanvullen en versterken. Dit moet ervoor zorgen dat de locaties
gezamenlijk aantrekkelijker worden en meer bezoekers zullen trekken. Het geheel kan gezien worden als de grootste
gratis openluchtroute van Nederland met het thema oorlogshistorie. Het concept is op dit moment gericht op Venray
en omgeving maar kan uiteindelijk uitgerold worden over de hele regio. 

Groene Hart Musschenberg Kessel Eik
Dit project versterkt de verbinding van de kern Kessel Eik met de Maas en het gebied wordt door de maatregelen
ook beter ontsloten voor (dag)recreanten uit de regio en toeristen. Dit project draagt bij aan de verbetering van het
fijnmazig netwerk van dagrecreatie te verbeteren. Samen met de andere projecten binnen dit thema (Toeristisch
hart Plasmolen en het veer in Reuver) draagt het project bij aan deze ambitie waarbij de Maas als blauwe ader in
Noord-Limburg steeds belangrijker wordt. Het concrete en gewenste projectresultaat wordt verkregen door de
volgende maatregelen: 
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Toeristisch hart Plasmolen 
Het toeristische hart van Plasmolen ligt aan de Mookerplas en de Sint Jansberg, daarnaast liggen er aan het plein
veel horecaondernemingen (waaronder ijssalon Clevers) en de VVV die veel mensen aantrekken. Het plein zelf is
echter weinig aantrekkelijk. Het toeristisch beleefbaar maken van de kern van Plasmolen is het sluitstuk dat
uitgevoerd wordt om het dorp aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken. Dit project draagt eraan bij het
fijnmazig netwerk van dagrecreatie te verbeteren. Samen met de andere projecten binnen dit thema (Groene Hart
Musschenberg Kessel Eik en het veer in Reuver) draagt het project bij aan deze ambitie waarbij de Maas als blauwe
ader in Noord-Limburg steeds belangrijker wordt. De omgevingskwaliteit van Plasmolen, tussen de Sint Jansberg
(Natura 2000) en de Mookerplas, wordt goed benut op deze sleutelplek zoals genoemd in de ambitie binnen de
Regiovisie. Deze ontwikkeling zorgt samen met de al geplande verbeteringen in Plasmolen voor een Regionale
hotspot waar natuur, (water)sport en ondernemerschap samenkomen.

Toeristische overstappunten 
TOP staat voor Toeristisch Overstap Punt. Een ‘knooppunt’ waar o.a. diverse bewegwijzerende fiets- en
wandelroutes samen komen. Een TOP is goed bereikbaar per auto en beschikt over voldoende parkeergelegenheid.
Bij de TOP of in de nabije omgeving van de TOP is horeca te vinden. Dit alles maakt dat een TOP een goed
startpunt is voor iedereen die van wandelen en fietsen houdt en dit kan combineren met andere aanwezige
voorzieningen c.q. activiteiten. De TOP’s worden geplaatst in alle gemeenten in Noord-Limburg en zorgt hierdoor
voor een goede verbinding en spreiding van toeristen in de regio. Haalbaarheid en projectplan zijn in een eerder
stadium onderzocht en vormgegeven. Nu gaat het om de realisatie van de verschillende punten. 

Regionale MTB Route 
Elke gemeente in Noord-Limburg heeft MTB-routes. Binnen dit project willen we deze routes uitbreiden en aan
elkaar verbinden zodat een regionaal dekkende MTB-route ontstaat. Hierdoor kunnen langere, meerdere of
meerdaagse tochten gemaakt worden. Binnen dit project wordt een inventarisatie gemaakt van bestaande MTB-
routes, witte vlekken, mogelijkheden voor uitbreiding en mogelijkheden om routes te verbinden. Er wordt een
onderhoudsopzet gemaakt met vrijwilligers en wordt over gegaan tot de realisatie van de regionale MTB-route. 
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Het verhogen van de kwaliteit van leven. Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen.
Het verbeteren van de ruimtelijk-economische bereikbaarheid, voor de toeristische-, agro-, maak en logistieke sector in Noord-Limburg.
Het verbeteren van veiligheid. Streven naar 0 verkeersslachtoffers.
Een aantrekkelijk mobiliteitssysteem. Robuust, attractief en betrouwbaar voor de fietser en de voetganger.
Het ondersteunen van de milieu- en energietransitie, door over te schakelen opschone en stille mobiliteit.

De essentie
Noord-Limburg heeft de ambitie om op het gebied van mobiliteit de klimaat vriendelijkste, toegankelijkste en veiligste regio van Nederland te zijn
(www.trendsportal.nl). Met gezonde verbindingen binnen en naar de regio. Dit zijn immers belangrijke factoren voor (nieuwe) bedrijven en inwoners van een
gezonde regio waarin de logistieke sector een prominente plek heeft.

Mobiliteit is daarbij geen doel op zich, maar levert een belangrijke randvoorwaardelijke bijdrage aan de economische, ruimtelijke en sociaal maatschappelijke
ontwikkelmogelijkheden van Noord-Limburg. Als regio werken we gezamenlijk aan deze opgave vanuit Trendsportal: de mobiliteitsbeweging in NoordLimburg.
Noord-Limburg zet daarmee in op slimme, duurzame en veilige mobiliteitsoplossingen. Dat betekent niet alleen inzet op het vergroten van capaciteit, maar ook het
slimmer en efficiënter gebruiken van bestaande netwerken. Samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs is hierbij noodzakelijk.

Met Trendsportal heeft de regio een actueel mobiliteitsprogramma met de volgende doelen:

Wat gaan we doen
Slimme en duurzame mobiliteit
In Noord-Limburg zetten we in op slimme, veilige en duurzame mobiliteitsoplossingen. Dat betekent niet alleen inzet op het vergroten van capaciteit, maar ook het
slimmer en efficiënter gebruiken van bestaande netwerken (binnen de kaders van leefbaarheid). Mobility as a Service (MaaS) met daarin alle
vervoersmogelijkheden zal een belangrijke rol gaan spelen in het toegang bieden tot mobiliteit. Nieuwe duurzame deelconcepten zoals Mobie, Deel de Zon, Social
Green en SHAREuregio gaan daar deel van uitmaken.
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Economische bereikbaarheid
Een blijvend goede bereikbaarheid over weg, water, rail en lucht is voor de regio cruciaal. Vanwege de verwachte toename in het goederenvervoer is het van
belang om knelpunten in het infranetwerk tijdig te signaleren en aan te pakken. Niet alleen voor een goede logistieke bereikbaarheid is aanpak van deze
knelpunten belangrijk, deze bedrijven moeten ook goed bereikbaar zijn voor de medewerkers en dat gaat verder dan alleen een goede autobereikbaarheid. Om de
economische bereikbaarheid van de regio te waarborgen moet in een intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid worden geïnvesteerd in
grootschalige infraprojecten. Dit zowel op de weg, het spoor als het water waarbij gezorgd moet worden voor robuuste verbindingen en een verdere toename van
de multimodaliteit en synchromodaliteit. Hiervoor is samenwerking op alle niveaus van lokaal tot (inter) nationaal van essentieel belang.

Verkeersveiligheid
Jaarlijks vallen ook in Noord Limburg nog vele slachtoffers in het verkeer en deze aantallen stijgen. Dit is onacceptabel. We zetten een extra stap om de negatieve
trend te keren en onze doelstelling van 0 slachtoffers in het verkeer te behalen. Met een risico gestuurde aanpak pakken we de verkeersveiligheid aan. Dit doen we
niet alleen met fysieke maatregelen. We zetten met behulp van gedragswetenschappers ook in op een gedragsverandering bij de verkeersdeelnemer. Dit moet in
combinatie met de juiste handhaving leiden tot een daling van het aantal verkeersslachtoffers.

Programmalijn Sociale inclusie
In Noord-Limburg lijkt een groeiende mobiliteitsarmoede te ontstaan. Dit komt door de toenemende vergrijzing in onze regio, de bevolkingskrimp in de kleine
kernen, het verder verschralen van het reguliere OV en de opgave om mobiliteit geen beperking te laten zijn in het mee kunnen doen in de maatschappij (VN-
verdrag rechten van de mens). Nader onderzoek naar de aard en omvang van deze problematiek in deze regio is van groot belang om zodoende tijdig in te kunnen
spelen op deze ontwikkelingen en samen met het thema Gezond en Vitaal een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen hoe ons integrale vervoerssysteem zich
moet ontwikkelen.
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Datagestuurd werken: Data Top 15  
In lijn met landelijke afspraken heeft de provincie via het Mobiliteitsberaad en het Bestuurlijk RMO de regio
gevraagd medewerking te verlenen aan het op orde brengen van de Data top-15 Mobiliteit. Uiterlijk eind 2023
dienen alle gemeenten in Nederland de Data Top-15 voor 90% op orde te hebben. Het PHO Mobiliteit en
Logistiek heeft ermee ingestemd om dit gezamenlijk in Noord-Limburg op te pakken. 
 
Het resultaat van dit voorstel is een plan van aanpak inclusief een inventarisatie van data-items die in Noord-
Limburg binnen de Data top-15 op orde gebracht dienen te worden. Het gaat dus om een overzicht van data-
items met daarbij per gemeente een plan om deze data-items op orde te krijgen ten behoeve van de Data
top-15. De volgende stap (buiten scope) is dan om deze data-items daadwerkelijk op orde te brengen zodat
reizigers, dienstverleners, mobiliteitsaanbieders van deze data gebruik kunnen maken.  
 
Technologische ontwikkelingen en digitalisering in de wereld van mobiliteit bieden kansen om te komen tot
slimmer, veiliger en duurzamer verplaatsingsgedrag. Om dit te realiseren moeten reizigers en vervoerders
maximaal kunnen profiteren van de beschikbare technologieën door op verantwoorde wijze nieuwe diensten
te introduceren. Daarbij is het op orde brengen, houden en ontsluiten van overheidsdata op het gebied van
mobiliteit een randvoorwaarde.   
 
In de volgende fase zal een voorstel gedaan worden om per gemeente de Data Top-15 op orde te brengen. 

Mobiliteit en Logistiek



Continuering Veilig op weg 2022 
 Het project Veilig op weg is ontstaan in de gemeente Horst aan de Maas en is in 2021 verder uitgerold naar
de andere gemeenten in Noord-Limburg. Met het project wordt ingezet op gedragsbeïnvloeding in het verkeer
en ligt de focus op de belangrijkste veroorzaker van ongevallen: de mens. Het doel van het project Veilig op
weg is het aanleren en stimuleren van veilig gedrag door verkeersdeelnemers kennis, houding en motivatie bij
te brengen via een integrale, structurele aanpak.  
 
Het beïnvloeden van gedrag biedt grote mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarom wordt
met Veilig op weg de komende jaren extra aandacht gegeven aan bewustwording en gedragsverandering.
Door middel van campagnes, speciale acties en maatwerkoplossingen wordt deze bewustwording en
gedragsverandering gerealiseerd.  
 
Voor de continuering van Veilig op weg in 2022 in alle gemeenten en om nieuwe acties op te zetten wordt een
investering vanuit de investeringsagenda gevraagd. 
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Continuering Logistieke Aanpak 1ste helft 2022
Logistieke gedragsverandering  
In de regio heeft de logistieke sector een belangrijk aandeel in de economie. Vanwege de ligging tussen grote
economische centra zijn er veel logistieke dienstverleners in de regio gevestigd. Hierdoor vindt er in de regio
een veelvoud van logistieke verplaatsingen plaats waarvan nog steeds een groot deel van de goederen
vervoerd wordt via de weg. Middels een verandering van vervoerswijze (modal shift) kan het goederenvervoer
over de weg worden teruggedrongen. Door de spreiding van goederen over het totale netwerk kan er
optimaler gebruik worden gemaakt van het totale mobiliteitssysteem. Deze modal shift kan niet alleen worden
toegepast voor containerstromen maar ook voor bulkstromen zoals bijvoorbeeld afval en bouwmaterialen.  
 
Duurzame (stads)logistiek  
Door de verstedelijking komt er steeds meer druk te staan op het logistieke systeem. Om de wegen te
ontlasten en om de leefbaarheid te verbeteren moet er een nieuwe vorm gevonden worden voor de
bevoorrading in steden, dorpen en wijken. Daarbij dient ingezet te worden op minder logistieke
verplaatsingen en minder emissies. Hierdoor neemt de verkeersdrukte af en wordt de uitstoot van
uitlaatgassen gereduceerd. Dat kan door het transport anders te organiseren, de (lokale) regelgeving aan te
passen en nieuwe technologie toe te passen. Dit vraagt wel om samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid
én consument.  
 
Beide trajecten worden geïmplementeerd door een logistiek makelaar. De logistiek makelaar zal ook de
kansen voor duurzame stads- en plattelandsdistributie verkennen. Indien kansrijk kan de regio gefaseerd
aansluiten bij de landelijke ambities op het gebied van Zero Emissie Stadslogistiek.  
 
Voorstel is om de logistieke aanpak in de eerste helft van 2022 te continueren.
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het ondersteunen en stimuleren van werkgevers om hun mobiliteitsbeleid te veranderen;  
werkgevers inzetten om deelnemers te werven voor stimuleringsmaatregelen;  
werkgevers met elkaar en de overheid verbinden om van elkaar te leren en beter samen te gaan werken.  

Continuering Werkgeversaanpak 1ste helft 2022 
In 2021 is Trendsportal gestart met de werkgeversaanpak specifiek voor kantoorbedrijven om
gedragsverandering in het woon-werk en zakelijke verkeer te stimuleren. Het gaat daarbij om de volgende
activiteiten:  

 
Behaalde effecten zijn vaak het resultaat van een combinatie van deze drie typen activiteiten. De aanpak is
geen op zichzelf staande ‘maatregel’, maar wordt vaak ingezet in combinatie met bijvoorbeeld
fietsstimuleringsprojecten. Door middel van een werkgeversaanpak worden alternatieven inzichtelijk gemaakt
en onder de aandacht gebracht van werknemers.  
 
Vanuit de overheid is het doel meestal het stimuleren van slim en duurzaam reizen onder werknemers. Voor
deelnemende werkgevers staat duurzaamheid en vitaliteit vaak voorop. De werkgeversaanpak kan een rol
spelen bij zowel de aanpak van structurele als tijdelijke knelpunten in bereikbaarheid. Daarbij voelen
werkgevers vaak wel de urgentie, omdat er (grote) gevolgen zijn voor hun bereikbaarheid.  
 
Voor het contact tussen overheid en werkgevers wordt een mobiliteitsmakelaar ingezet. Tot de taken van een
mobiliteitsmakelaar behoren onder andere het werven van werkgevers, het adviseren van werkgevers over de
mogelijkheden van slimme en duurzame mobiliteit en het terugkoppelen van behoeften van werkgevers aan
de betrokken overheden.  
 
Het voorstel is de werkgeversaanpak voor in ieder geval de eerste helft van 2022 te continueren. 
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Continuering Bezoekersaanpak 1ste helft 2022
De vrijetijdseconomie heeft een belangrijke rol in de regionale economie van Noord-Limburg. Bezoekers van
buiten de regio weten de binnensteden, attractiepunten en natuurgebieden in Noord-Limburg goed te vinden.
De meeste bezoekers van buiten de regio komen nu met de auto, wat niet duurzaam is en tot filevorming op
topdagen leidt. De uitdaging is meer bezoekers te verleiden voor hun bezoek andere
verplaatsingsmogelijkheden te kiezen dan de eigen auto. Met name over de landsgrenzen heen is het
stimuleren van alternatieven voor de auto een grote uitdaging.  
 
In 2021 is Trendsportal begonnen met de bezoekersaanpak. De bezoekersaanpak zet in op
gedragsverandering van zowel de Nederlandse als de Duitse bezoekers. Bezoekers van buiten de regio
worden via communicatiecampagnes en verkeersmanagement geattendeerd op het OV en parkeren op
afstand als alternatief voor de auto. Daarnaast is het van belang de Duitse bezoeker in een vroeg stadium te
verleiden om een minder drukke route richting de stad te nemen dit om filevorming te voorkomen. Grote
bezoekerstrekkers sluiten zich aan bij een bezoekersaanpak om hun locaties tijdens piekdrukte bereikbaar te
houden. Voor natuurgebieden is het van belang om parkeren op afstand te combineren met lopende
ontwikkelingen voor opwaarderen van recreatieve wandel-fietsvoorzieningen en het uitbreiden
stallingsfaciliteiten voor e-bikes (inclusief laadinfra) in Noord-Limburg.  
 
Het voorstel is deze aanpak voor de eerste helft van 2022 te continueren.
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Afronden van de Regionale Energiestrategie (RES) Noord- en Midden Limburg 1.0 en vertaling daarvan naar een uitvoeringsorganisatie.
Start met een verkenning naar Energielandschappen in Noord-Limburg.
Onderzoek naar opslag en omslag van energie.
In het verlengende van de RES worden de eerste stappen gezet voor een aanpak rondom energiebesparing bij burgers en bedrijven.

De essentie
De regio Noord- Limburg staat voor een grote duurzaamheidsopgave, het klimaat verandert en dat vraagt enerzijds om een transitie naar een duurzaam
energiesysteem, maar ook naar een klimaatadaptieve inrichting van onze leefomgeving. Noord- Limburg heeft dan ook de ambitie om in 2050 een
klimaatadaptief en fossiel energieonafhankelijke regio te zijn, met een gezonde woon-, werk-, en leefomgeving. 

Deze transitie staat op dit moment nog in de kinderschoenen. Strategieën voor energie en klimaat worden opgesteld en zullen periodiek worden herzien om
eventuele technologische ontwikkelingen mee te nemen. Voor energie en klimaat wordt samen met Midden- Limburg in 2021 de eerste versie van de Regionale
Energiestrategie opgeleverd en zullen de individuele gemeenten hun Transitievisie Warmte opstellen.

Ook op het gebied van klimaatadaptatie wordt er gewerkt aan een ambitiedocument. Dit programma biedt kansen in de verbinding met andere programma’s. Als
het gaat om een gebiedsgerichte aanpak zijn er veel mee-koppelkansen te benutten. We zitten niet stil, maar gaan aan de slag met projecten die bijdragen aan
deze ambitie.

Wat gaan we doen
Noord-Limburg werkt aan het omschakelen naar een toekomstbestendige energie- en warmtebehoefte en een klimaatadaptieve regio. De regio heeft een
belangrijke rol in het terugdringen van de CO2-uitstoot. Vergroten van draagvlak door ondernemerschap, burgerinitiatief en eigenaarschap is daarbij van belang.
We kijken hoe de winst uit energietransitie zoveel mogelijk kan terugvloeien naar de gemeenschap en kan bijdragen aan gebiedsontwikkeling. Daarbij richten
we ons op een gebiedsgerichte aanpak met meekoppelkansen op het gebied van energie en klimaat.
 
Energietransitie
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Opstellen van een regionale agenda groen en water.
Doorontwikkeling aanpak hoogwaterveiligheid.
Opstellen aanpak voor nieuwe natuur.
Kansen voor regionale landschappen.
Vertaling naar een gebiedsgerichte aanpak, waarin mee-koppelkansen voor klimaat inzichtelijk worden

 Klimaatadaptatie

Energie en Klimaat



Energieke gebiedsontwikkeling ’T Brook 
De duurzaamheidsopgave biedt kansen om gebiedsgericht aan de slag te gaan en verbindingen te maken
met andere vraagstukken in de regio. Door te denken in energieke gebiedsontwikkelingen
(energielandschappen) kan via de duurzaamheidsopgave een koppeling worden gemaakt met
toekomstbestendige landbouw, recreatie een natuur toegesneden op het de plek waar het landschap wordt
ontwikkeld. Zo krijgt iedere energieke gebiedsontwikkeling haar eigen identiteit en slimme verbindingen tussen
energie opwek en de andere opgaven in een gebied. Daarbij hechten we veel belang aan de kansen die deze
ontwikkeling ook biedt voor de inwoners, bedrijven en belanghebbende in onze regio. Samen met hun werken
we aan landschappen die bijdragen aan de kwaliteit van leven in het gebied. Hiermee geven we invulling aan
de RES 1.0, we voorkomen versnippering en investeren als regio in een drietal grote locaties. 
 
De gemeente Beesel en de gemeente Venlo hebben de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn en in 2030
35% minder energie te verbruiken. Om deze ambities waar te kunnen maken is ’t Brook (gemeente Beesel)
aangewezen als zoekgebied voor grootschalige energieopwekking in een integrale gebiedsontwikkeling
gecombineerd met overige opgave in het gebied. Daarvoor moet gekeken worden naar kansen en
mogelijkheden voor duurzame energieopwekking, recreatie, toerisme, natuur en elandbouw te integreren
zodanig dat ze elkaar versterken en een robuust gebied van ca. 500 ha ontstaat. De gemeente Venlo wil
verkennen of en hoe zij bij bovenstaande ontwikkeling kan aansluiten, daar waar deze ontwikkeling zich
bevindt op het grensgebied van beide gemeenten. Daarnaast wil de gemeente Venlo ook expliciet kijken of de
stuw bij Belfeld ingezet kan worden voor de opwek van energie. 
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Energieke gebiedsontwikkeling De Peel
De duurzaamheidsopgave biedt kansen om gebiedsgericht aan de slag te gaan en verbindingen te maken
met andere vraagstukken in de regio. Door te denken in energieke gebiedsontwikkelingen
(energielandschappen) kan via de duurzaamheidsopgave een koppeling worden gemaakt met
toekomstbestendige landbouw, recreatie een natuur toegesneden op het de plek waar het landschap wordt
ontwikkeld. Zo krijgt iedere energieke gebiedsontwikkeling haar eigen identiteit en slimme verbindingen tussen
energie opwek en de andere opgaven in een gebied. Daarbij hechten we veel belang aan de kansen die deze
ontwikkeling ook biedt voor de inwoners, bedrijven en belanghebbende in onze regio. Samen met hun werken
we aan landschappen die bijdragen aan de kwaliteit van leven in het gebied. Hiermee geven we invulling aan
de RES 1.0, we voorkomen versnippering en investeren als regio in een drietal grote locaties. 
 
De gemeente Horst aan de Maas en de gemeente Venray hebben de ambitie om in 2050 energieneutraal te
zijn en in 2030 35% minder energie te verbruiken. Om deze ambities waar te kunnen maken is
verkenningsgebied Mariapeel (gemeente Horst aan de Maas) aangewezen als één van de twee zoekgebieden
voor grootschalige energieopwekking in een integrale gebiedsontwikkeling gecombineerd met overige opgave
in het gebied. De gemeente Venray heeft het landschap van de jonge ontginningen aangewezen als
zoekgebied voor grootschalige duurzame energieopwekking. Dit gebied ligt in het westelijk deel van Venray
en sluit aan op de het verkenningsgebied Mariapeel in Horst aan de Maas. Beide gemeente gaan nu samen
optrekken in deze ontwikkeling. 

Energie en Klimaat



Een uitvoerende governancestructuur die de organisatie op zich neemt.  
Een sterker merk van het Nationaal Park waarbij de natuurwaarde leidend is. 
Een Nationaal Park de Maasduinen ingebed in een Regionaal Landschap  
Borging van de regionale uitdagingen die van belang zijn bij de transformatie door het opstellen van:      --
Landschapsbiografie met een landschapsagenda 

Uitvoering geven aan een groot deel van het BIO-plan (Beheer-, Inrichting en Ontwikkelingsplan
Nationaal Park de Maasduinen) projecten.

Transitie Nationaal Park de Maasduinen Nieuwe Stijl
Met het uitvoeringsplan TRANSITIE Nationaal Park De Maasduinen; de groenblauwe kroon van Limburg sept
2020 realiseren we het volgende: 

- Educatieplan 
- Realisatieplan en instandhoudingsplan Noordelijk Tracé Grenslandroute 
- Wetenschappelijk onderzoeksrapport om preventie gelden in te zetten voor natuur en gezondheid 
- Onderzoek natuurhistorie 
- Marktingsplan 
- Communicatieplan 
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zicht geven op het perspectief voor de ontwikkeling van het gebied (“hoe vullen we zo’n gebiedstypologie
die wij aan het gebied hebben gegeven nou concreet in, mede in relatie tot onze ambities én de
mogelijkheden die het gebied biedt bij de realisatie van de “transitie-“ ambities  energie, landbouw,
stikstof, water/klimaat en natuurherstel? Als we er letterlijk doorheen fietsen: wanneer zeggen we dan:
“Ja, dit past?”) 
ervaring laten opdoen over hoe we het proces van integraal verbinden van sectoraal uitgewerkt beleid
moeten inrichten (“breng nou eens alles wat we ons bedacht hebben logisch bij elkaar”)
door b te toetsen aan a: richting geven aan bestuurlijke keuzes, zowel in de zin van ruimtelijke structuur
(juiste ontwikkeling in de juiste omvang en juiste vorm in de passende context op de juiste plek) als in de
zin van investeringen (passende overheidsbijdrage aan project dat past in het perspectief voor de regio).

Gebiedsgerichte aanpak - "Ontginningsgebieden"
Met de pilot gebiedsgerichte aanpak willen we een nieuwe wijze van werken introduceren waarbij een
deelgebied centraal wordt gesteld en vraagstukken vanuit programmalijnen toegesneden worden op de
identiteit en eigenheid van het betreffende gebied. Daarmee willen we een integrale werkwijze introduceren
die aansluit bij de identiteit van een gebied en daarmee sterker in staat stelt om te sturen op regionale doelen
en ambities. 
Doelstelling: Een pilot moet op gebiedsniveau de regiovisie én provinciale omgevingsvisie concreter maken: 
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