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De Regio Noord-Limburg heeft gekozen voor één nadrukkelijke ambitie: het zijn van de gezondste regio. 
De Regio Deal die tot stand is gekomen tussen de regio Noord-Limburg, provincie Limburg en het Rijk 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 vijf thema's in de Regio Deal zijn:

1.
2.
3.
4.
5.

Dit boekwerk bevat een overzicht met korte beschrijving van de projecten in de 2de tranche Regio Deal.

Dank aan iedereen die hieraan meegewerkt heeft. Op naar een gezonde uitvoering.

Regio Deal 2de tranche
Regio Noord-Limburg



Kas t.b.v. shared facilities
Momenteel is er geen aanbod van shared onderzoekskassen voor ondernemers en kennisinstellingen. 
Op dit moment (september 2021) wordt het plan voor max. 5000m2 kas ontwikkeld door een expert, in
samenwerking met o.a. BASF. Het hebben van een onderzoekskas is van toegevoegde waarde voor de
Campus. Ook, maar onder 4a opgenomen, zullen we klimaatcellen (vertical farming) onderdeel uitmaken 
van het kassencomplex. Door multifunctioneel ruimtegebruik wordt ondermeer gebruik gemaakt van
klimaattoepassing (restwarmte, water- en emissiebeheer, etc.). De kas is noodzakelijk in de uitbouw van de
drie thema’s van de campus: van R&D naar valorisatie en daarmee versterken we een completer ecosysteem
voor de (inter)nationale partijen om aan duurzame productieoplossingen te werken.

Poultry Research Center
Kipster is een nieuwe en revolutionaire manier van produceren van consumptie-eieren. De basis is de rol van
dieren in het voedselsysteem. Kipster voert haar dieren uitsluitend met producten die we als mensen niet meer
kunnen of willen eten. Vervolgens, als die rol van dieren (legkippen) in het voedselsysteem bekend is, zijn er
nog veel dier-, milieu-, klimaat- en volksgezondheidsaspecten. Deze aspecten wil Kipster continu verbeteren
en als voorbeeld dienen in de (internationale) pluimveehouderij. 

Dat betekent dat Kipster, samen met praktijk- en onderzoekspartners, zelf veel uitzoekt in de praktijk.
Hiervoor wordt nu Kipster Venray als proeflocatie gebruikt. Onderzoekstechnisch is dit onverantwoord.
Vandaar dat Kipster, samen met haar partners, grote behoefte heeft aan een onderzoekscentrum: Kipster
Research Center. Kipster Research Center (KRC) wordt een internationaal onderzoekscentrum. Het doel van
het KRC is om de koploperspositie te behouden en uit te breiden, kennis te delen met de pluimveesector en
mogelijk andere sectoren en nieuwe kennis op te doen.

Future Farming



Voor kleinere batches en bepaalde technieken kan voor pilots gebruik worden gemaakt van het
Nutritional Concepts lab. Deze dient, naast certificering, worden uitgebreid met afvul en
verpakkingslijnen, om ook daadwerkelijk vanuit Venlo de markt te kunnen betreden.
Er is geen scale up faciliteit beschikbaar in de omgeving (<200km) (werktitel Brightlands Food Factory)
voor startups en bedrijfsleven dat nieuwe of verbeterde producten wil produceren voor retail en
foodservice. Productieruns als proefdraaien bij bestaande fabrieken levert problemen op, want er is geen
capaciteit, de batch is te groot waardoor er o.a. niet geëxperimenteerd kan worden met smaak en
samenstelling, en er veel waste is. Ook is het zeer kostbaar door de hoeveelheid benodigde ingrediënten
en prijs van het stilleggen van de lijn voor andere producties. Dit geeft grote barrières om de markt te
kunnen betreden. 

Doorontwikkeling Test en Taste Centrum
Om succesvolle productinnovaties te lanceren, is een brede set aan diensten en apparatuur nodig.
Brightlands heeft de eerste Test en Tast Center onderzoeken uitgevoerd, zowel voor grootbedrijf als voor MKB.
De inzichten worden gebruikt voor doorontwikkeling: zowel in consumentenpanels, digitaliseren, e-nose en e-
tonque, als in het ontwikkelen van nieuwe diensten. Zo ontvangt BCGV veel vragen over (gezondere)
ingrediënten, labelling en claims. Hoe kun je gezonde voeding aantrekkelijker aanbieden? In gerechten, door
verpakkingen, door op een ander moment van de dag te nuttigen? Hoe ontwikkelen we Bright recipes for
tomorrow’s food? Het demonstreren van de future, beleven, ook via virtuele concepten (3D), is ook onderdeel.
Relevante partijen zijn het consortium binnen Dutch Mushroom Center, BASF, Royal ZON maar ook startups
en spin-offs.

Ontwerpfase Food Factory pilot plant
Separaat omschreven is de doorontwikkeling, upgrade, van het huidige Nutritional Concepts Lab, een van
de huidige twee shared facilities (de andere is een keuken, het co-creation lab), anderzijds de ontwikkeling
van Brightlands Food Factory (small scale food factory).

Beide initiatieven zorgen voor een stevige impuls aan de Foodcampus. De daadwerkelijke realisatie van de
Food Factory plant valt buiten de scope van de Regiodeal.
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Klimaatcellen en laboratoria, shared
Startup en spinoff faciliteiten, het juiste klimaat en programma’s voor innovatieve ondernemers

Versterking kenniscirculatie vraagt om aanvullende faciliteiten om ontmoeting en kennisdeling te
stimuleren, ook virtuele/ digitale kennisdeling, creatieve sessies, studio, kleinschalig ontmoeten

Shared Facilties: RenD productontwikkeling, Nieuwe verdienmodellen, talentontwikkeling en clustering
We willen naast RenD kassen, nieuwe onderzoeksinfrastructuur ontwikkelen met een omvang van 3.000m2,
en richten ons naast het doorontwikkelen van het Test en Taste centrum op:

      Makersspace, landingsplek

Deze initiatieven worden ondersteund door out of pocket/ events budget en programmering voor het
ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen.
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LIFI
De missie van LiFi is het realiseren van een samenleving waarin de jeugd uit de regio Noord-Limburg
gezond eet en voldoende beweegt. Dit willen de initiatiefnemers bereiken door alle scholen te stimuleren
om gezondheid onderdeel te laten uitmaken van het schoolbeleid. LiFi heeft samen met scholen en
partners een programma gemaakt dat structureel bijdraagt aan de gezondheid van onze jeugd. In het LiFi
programma zijn een zestal onderdelen te onderscheiden: onderwijs (een maatwerk aanbod voor scholen
gericht op voeding, beweging en water drinken), begeleiding (scholen begeleiden bij het implementeren
van gezondheidsbeleid), challenge (jaarlijkse wedstrijd voor scholen om een gezonde leefstijl te
bevorderen), inspiratiedagen (tweemaal per jaar een bijeenkomst voor ouders, docenten en netwerk),
monitoring en evaluatie (effectmeting gerealiseerde interventies) en communicatie.

Vitaal en Gezond



Regio in je rugzak
Regio in je rugzak is een digitale leer-, voorstel- en ontmoetingsplek in combinatie met een evenement en
ontmoetingsdagen. Leerlingen worden geholpen met oriënteren op hun toekomstige werkloopbaan, door ze in
te laten zien welke kansen de regio aan hen biedt om dit te verwezenlijken. Regio in je rugzak bestaat uit een
traject voor leerlingen, bedrijfsleven, onderwijs, vakorganisaties en gemeenten.
Bedrijven, organisaties en vervolgopleidingen laten kansen zien en inspireren leerlingen voor
het vak en maken zo wellicht een connectie die zich vertaalt in een toekomstige nieuwe medewerker. Het
platform, evenementen en ontmoetingen geven de leerlingen mogelijkheden de ontdekkingstocht aan te
gaan.

Meet the Youngsters
Het project “Meet the Youngsters” is gericht op het binden van jonge talenten op alle niveaus aan onze regio
en aan bedrijven en instellingen in onze regio. Hieronder vallen een scala aan activiteiten op het gebied van
werken, studeren en leven die onze regio voor jonge mensen aantrekkelijk moeten maken. 
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Traineeprogramma Noord-Limburg
Ontwikkeling van een trainee-programma voor het regionale bedrijfsleven. Hierdoor bieden we aan talenten
perspectief op en garantie voor een boeiende carrière bij bedrijven in de regio Noord-Limburg en zijn we in
staat deze talenten ook daadwerkelijk te binden. Tegelijkertijd biedt het trainee-programma afgestudeerden
de mogelijkheid met meerdere sectoren en/of bedrijven kennis te maken. Op dit moment wordt het concept
voor het programma en de pilotfase in een projectfiche uitgewerkt. Resultaat van het project is een verder
ontwikkeld, getest en werkend traineeprogramma dat ingebed is in het regionale bedrijfsleven en waaraan
het bedrijfsleven een substantiële bijdrage levert.

Fieldlab Circular Innovation
Bij bedrijven in onze regio bestaat een uitgesproken behoefte aan kennisontwikkeling (verbreding en
verdieping) op het terrein van circulaire innovaties. Veel bedrijven zien de maatschappelijke noodzaak hiervan
maar ook de kansen die dit biedt voor de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen en product-markt
combinaties. Tegelijkertijd geven ze aan dat daarbij veel ondersteuning, innovatiekracht en toekomstig talent
nodig is dat geleerd heeft op deze manier te denken en te werken. Ook uitdagingen op het gebied van
verduurzamingsopgave in onze economische sectoren, waaronder bijvoorbeeld verduurzaming van
bedrijventerreinen, wordt onderdeel van deze Fieldlab. Op basis van verkennende gesprekken met enkele
koplopers uit het bedrijfsleven hebben de onderwijsinstellingen aangegeven het initiatief te nemen om een
fieldlab Circulaire Innovatie te realiseren en daarin ook te willen investeren.

Talent



Groene en Rode Spoor Vakantieparken 
De regio Noord-Limburg is reeds geruime tijd bezig met het vitaliseren van de kampeer- en bungalowsector.
In totaal kent de Regio Noord-Limburg ruim 100 kampeer- en bungalowbedrijven.  
 
De methodiek van de tot nog toe gekozen aanpak kan worden gekarakteriseerd als het ‘groene spoor’: vanuit
een positieve, pragmatische aanpak bedrijven (op vrijwillige basis) helpen hun bedrijf vitaler te maken. Op
deze wijze heeft de regio Noord-Limburg de afgelopen jaren ruim 30 bedrijven aantoonbaar geholpen hun
bedrijf vitaler te maken. Uit de analyse van de sector is echter ook gebleken dat een aantal bedrijven niet-
vitaal is, en dat er bij sommige bedrijven mogelijkerwijs zelfs sprake is van criminaliteit of ondermijning. Met
andere woorden is er de behoefte om naast het ‘groene spoor’ ook een ‘veiligheids spoor’ op te pakken. Dit
‘veiligheid spoor’ noemen wij ook wel het ‘rode spoor’. 
 
Dit projectvoorstel beoogt de implementatie van het zogenaamde ‘rode spoor’ in aanvulling op het groene
‘spoor’. Regio Noord Limburg start met deze aanpak, waarna het de bedoeling is om deze aanpak uit te rollen
in Midden- en Zuid-Limburg. Het idee van dit project is niet om het wiel zelf uit te vinden maar vooral om
bestaande en bewezen methodieken integraal toe te passen op de regio Noord-Limburg. Het project draagt
bij aan de aanpak van ondermijnende activiteiten en aan een veilig en passend woon- en leefklimaat op
campings en vakantieparken. Hiervoor worden zowel een preventieve als handhavende aanpak
gecombineerd ingezet. 

Veiligheid



Innovatieve Aanpak Synthetische Drugscriminaliteit 
Dit project is een vervolg op het project “Verkenning Innovatieve Controlemethodes” uit de 1e tranche van de
Regiodeal Noord Limburg. Dat project bestaat uit een verkenning naar mogelijke innovatieve
controlemethodes waar naar verwachting een of meerdere methodes uitkomen die een antwoord geven op de
onderstaande vraag: 
  
Welke nieuwe controlemethode moeten Limburgse gemeenten (en hun veiligheidspartners) inzetten om
chemische stoffen in het buitengebieden, die gerelateerd zijn aan de productie van synthetische drugs (en
eventueel hennep), te traceren ten einde de pakkans te vergroten? Bovenstaande vraag wordt beantwoorden
door het bijeenbrengen van verschillende expertise en deskundigheid op het gebied van synthetische drugs .  
  
Met het project ‘Innovatieve aanpak synthetische drugscriminaliteit’ worden de uitkomsten uit de 1e tranche
gebruikt. Dat zal data opleveren. Met behulp van die data worden opsporingsacties opgezet. Hierbij wordt de
verbinding gelegd met het Regionaal Interventie Team (RIT) Noord-Limburg, een project uit de eerste tranche
van de Regiodeal Noord-Limburg. 
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Keurmerk Veilig Ondernemen buitengebied
Bij de eerste tranche is gestart met het project Keurmerk Veilig Ondernemen-Buitengebied (verder KVO-B) in
samenwerking met het CCV, LLTB, PVO en een gemeentelijke projectleider. Ultiem doel is de verschillende
KVO-B trajecten in de gemeenten met elkaar te verbinden tot een volledig KVO gecertificeerd buitengebied.   
 
De eerste tranche was gericht op het opstarten van KVO-B trajecten in verschillende Noord-Limburgse
gemeenten. Met het project in deze tweede tranche wordt verder opgeschaald in de richting van een volledig
KVO gecertificeerd buitengebied. 

Restorative Justice in Noord-Limburg
Als het om drugscriminaliteit gaat, is feitelijk een wijk die al jaren zucht en steunt onder het juk van
drugscriminaliteit in z’n geheel het slachtoffer. Concreet zijn wijkbewoners die benadeeld zijn
(angstgevoelens, imago van de wijk etc.) allemaal slachtoffer en zouden dan ook met de dadergroep in
gesprek kunnen gaan over genoegdoening. Voor andere vormen van ondermijnende criminaliteit gaat het
veelal om één of meerdere personen, die als slachtoffer de gevolgen ondervonden hebben van het
ondermijnend handelen. 
 
Een Herstelconferentie is een methodiek om enige tijd na een incident daders inzicht en
verantwoordelijkheidsgevoel over het incident te geven en schade voor slachtoffers te herstellen. Een groot
verschil met bestaande initiatieven is dat er breder gekeken wordt en dat de gemeenschap/ de wijk erbij
betrokken wordt. 

lees verder......
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Het project werkt met een concreet aantal casussen. Daarbij zullen via een strippenkaartconstructie
maximaal tien zaken uiteindelijk in een herstelconferentie uitmonden. Voor de duur van het project wordt een
ontwikkelteam ingericht bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten, OM en politie. 
  
Herstelconferenties richten zich op gewetensvorming van de dader(s). Onderzoek wijst dan ook uit dat het
recidivepercentage na herstelconferenties in vergelijking met puur en alleen strafrecht lager uitvallen. Een
groter deel van de daders recidiveert dus niet en doet dus geen beroep meer op de strafrechtcapaciteit.
Herstelconferenties pakken dus niet alleen het delict/conflict aan maar ook de capaciteit. 

Toekomstperspectief Stoppende Agrarische Ondernemers
De transitie in het landelijk gebied heeft grote effecten. Schaalvergroting en bedrijfsbeëindiging zijn twee
zijden van dezelfde medaille. Op basis van de toekomstplannen van de ondernemer bezien in welke mate
hergebruik van vrijkomend vastgoed kansrijk is. Hier ligt een relatie met Project Samen aan de Keukentafel uit
het Programma Ruimte van de Regionale Investeringsagenda. Aan de hand van 10 concrete casussen wordt
stoppende agrarische ondernemers gestimuleerd (toekomstig) leegstaand agrarisch vastgoed te
hergebruiken, herbestemmen of slopen. 
 
Als resultaat is voor de 10 te beëindigen agrarische bedrijfslocaties bekend of het vastgoed kan/zal worden
hergebruikt door de eigenaar of door andere partijen en of de locatie een bijdrage kan leveren aan andere
voor dat gebied geldende doelen. Indien sloop de beste optie blijkt is er een een financieringsconstructie voor
de sloop waarbij vanuit deze aanpak een deel van de kosten voor financiering in aanmerking komt. 
 
Per geval wordt bezien welke instrumenten wenselijk, noodzakelijk, haalbaar en betaalbaar zijn om
hergebruik, herbestemming en sloop te stimuleren. 
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Gilde Grenscollege 2e fase
Gilde Opleidingen ligt in het centrum van de EURegio. Duitsland ligt op een steenworp afstand van de diverse
locaties van de school. Van deze nabijheid wordt gretig gebruik van gemaakt als het gaat om onze vrije tijd,
maar niet als het gaat om wonen en werken. Dit is niet alleen een gemiste kans, maar ook een probleem voor
de positie en de kracht van de bedrijven in de grensregio. Indien studenten de regio zien als een regio met
beperkte (baan) kansen, zullen ze eerder geneigd zijn de regio te verlaten. Een brain drain is het gevolg:
regionale instellingen en (met name MKB) bedrijfsleven worden niet meer bediend, met een verslechterde
concurrentiepositie tot gevolg. 

Als instelling voor beroepsonderwijs die nauw samenwerkt met bedrijven in de grensregio ligt hier dus een
belangrijke taak en moeten we hierop anticiperen met de opleiding en diplomering. Momenteel is een student
die binnen Gilde Opleidingen zijn diploma behaalt in principe enkel voor de Nederlandse arbeidsmarkt
gekwalificeerd. Een Nederlands diploma is over de grens niet automatisch erkend en voor veel beroepen is
een erkend diploma vereist (kinderopvang, zorg etc.) Het Gilde Grenscollege geeft vorm en inhoud aan
grensoverschrijdend onderwijs met aandacht voor bi-diplomering.

Grensoverschrijdende
samenwerking 



Grensoverschrijdend Kennisinstituut voor duurzaamheid en circulariteit
Op dit moment wordt onder leiding van Fontys Hogescholen een verkennend onderzoek uitgevoerd naar draagvlak,
haalbaarheid en gewenste opzet. In de 2e tranche Regiodeal worden de gereserveerde middelen aangewend voor
de ontwikkel- en realisatiefase. Door omstandigheden is de afronding van het haalbaarheidsonderzoek vertraagd.
Provincie en regio zijn met de uitvoerder in gesprek over verlenging van de projectperiode van de
haalbaarheidsstudie. De verwachting is dat hiervoor toestemming wordt verleend, Om die reden stellen wij u voor
om voor nu een bedrag te reserveren voor de 2e fase en deze bijdrage definitief te maken op basis van een positieve
uitkomst van de haalbaarheidsstudie en een uitgewerkt projectplan voor de realisatiefase.

Euregio Toolkit
Veel gemeenten in de grensregio in Noord en Midden Limburg en de aangrenzende Duitse gebieden zijn zich ervan
bewust dat de grensoverschrijdende samenwerking vanwege hun ligging niet alleen voor de hand ligt, maar zien
deze samenwerking ook economisch en cultureel als een meerwaarde. Toch is de kennis van het buurland en het
“grensoverschrijdende blikveld” nog in lang niet alle gemeenten en andere overheidsorganisaties onderdeel van het
dagelijks werk. Gemeenten vormen een belangrijke schakel in de stimulering van grensoverschrijdende
samenwerking, zowel op bestuurlijk niveau als ook tussen ondernemers en werkgevers en werknemers. Ze zijn vaak
ook een drijvende kracht bij de ontwikkeling van nieuwe projecten. Daarom is het belangrijk dat de medewerkers
van gemeenten op alle niveaus worden meegenomen in de grensoverschrijdende beweging die in het kader van de
“GROS Governance” met regeringsconsultaties en de Grenslandagenda op bestuurlijk niveau is ingeslagen. Het
voorliggende project biedt een laagdrempelige mogelijkheid om kennis te maken met de collega’s over de grens, een
idee te krijgen van werken in het buurland en om de relaties op te bouwen en/of te verduurzamen en de
grensoverschrijdende samenwerking in de gemeentelijke organisaties te verankeren.

Grensoverschrijdende
samenwerking 
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