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Beekdaelen: ambitieus inspelen op
ontwikkelingen en de basis op orde
lEVEN EN WERKEN IN HET LANDSCHAP
Onderbanken, Nuth en Schinnen fuseren. Zij staan voor de opgave om vanaf 2019 als gemeente Beekdaelen
een onderscheidende positie in de regio op te bouwen. Beekdaelen is de groene long tussen de verstedelijkte
gebieden in de Westelijke Mijnstreek en Parkstad Limburg. Beekdaelen koestert zijn landelijk karakter,
met veel groen en karakteristieke kernen, en gaat deze kwaliteit verder versterken. Onder het motto:

‘Leven en werken in het landschap’
De as Schimmert-Schinnen-Schinveld biedt kansen voor nieuwe landschappelijke verbindingen, versterkt
door de Internationale Bau Austellung Parkstad (IBA) en de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg.
Tegelijkertijd biedt de ‘bedrijvigheids-as’ langs de A76 (inclusief de aansluiting van de Buitenring Parkstad
Limburg) een sterke werkfunctie. Deze twee assen vormen als het ware een kompas in het leefgebied van
de nieuwe gemeente, dat een houvast biedt voor een ontwikkelagenda voor Beekdaelen.
De fusie tot nieuwe gemeente biedt de gelegenheid om stil te staan bij de grote trends en ontwikkelingen
die zich voltrekken in de samenleving en om strategische keuzes te maken over wat dat betekent voor
een gemeente waar “leven en werken in het landschap” centraal staat. Dat heeft geresulteerd in een
ontwikkelagenda, waarin de aandacht uitgaat naar een kwaliteitsimpuls en nieuwe ambities van Beekdaelen.
Daarnaast zien Onderbanken, Nuth en Schinnen zich nu al gesteld voor uitdagingen die vrijwel bij elke
gemeente aan de orde zijn. Voor een moderne gemeente is het wezenlijk dat zowel het sociale als het
fysieke domein op orde zijn en de kernactiviteiten van de gemeente accentueren. Denk bijvoorbeeld
aan de verantwoordelijkheid voor de sociale dienst, de omgevingskwaliteit, de betrokkenheid bij het
verenigingsleven, of de zorg voor ouderen. Ook de nieuwe gemeente zet permanent in op het leveren van
kwaliteit voor deze verantwoordelijkheden, waar nodig door meer en beter samen te werken op
Zuid-Limburgse schaal. De Zuid-Limburgse schaal (Zuid-Stad; Arets, 2008) biedt het noodzakelijke
perspectief voor een gemeente waar ‘leven en werken in het landschap’ centraal staat.
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Wat komt er op ons af?

In de samenleving als geheel voltrekken zich grote veranderingen. Dat betekent dat er nieuwe opgaven
wachten, die ook op de schaal van Beekdaelen van belang zijn. Kenmerkend voor Beekdaelen zijn onder
andere het landelijke karakter, de structuur van kleine kernen, gehuchten en dorpen en de ligging in de
grensregio. Op Zuid-Limburgse schaal vormt Beekdaelen samen met het Heuvelland de groene long in
één stedelijke regio. Door deze kenmerken krijgen de grote veranderingen en ontwikkelingen een specifieke
betekenis voor Beekdaelen. Figuur 1 verbeeldt de belangrijke ontwikkelingen.
Deze worden in de daarop volgende paragrafen nader toegelicht.

Veranderende
relatie burger
en overheid
Veranderende
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bereikbaarheid

Klimaatverandering,
energietransitie en
circulaire economie

Technologische
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en digitalisering
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het landelijk gebied

Veranderende
arbeidsmarkt

Krimpende bevolking
en veranderende
bevolkingssamenstelling

Onderbanken Nuth Schinnen
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2.1

VERANDERENDE RELATIE BURGER EN OVERHEID

De overheid blijkt niet (alleen) in staat te zijn om alle maatschappelijke opgaven zelfstandig aan te gaan.
Daarvoor schieten middelen, kennis en competenties tekort en - nog belangrijker - de dynamiek in de
samenleving, van burgers en bedrijven, is te groot. Bij de overheid is vaak terughoudendheid te zien in het
loslaten van haar taken, kennelijk omdat er onvoldoende vertrouwen is in het vermogen van de samenleving
om zaken op te pakken (Raad voor het openbaar bestuur, 2012). Mede ingegeven door decentralisaties
verwachten burgers op hun beurt van gemeenten dat zij leveren. Omdat gemeenten slechts beperkt
mogelijkheden hebben om zelf (extra) middelen te verwerven, is leveren op maat bijzonder lastig en kunnen
die verwachtingen vaak niet worden waargemaakt. Het gevolg is teleurstelling en teruglopend vertrouwen in
de lokale democratie (Raad voor de financiële verhoudingen, 2017). Burgers hebben meer en meer behoefte
om zonder inmenging van de overheid vorm te geven aan hun leven en leefomgeving. Van de overheid wordt
steeds meer besturen op maat, dichtbij de burger, en een doordecentralisatie van taken verwacht.
Het subsidiariteitsbeginsel, dat wil zeggen dat ‘hogere’ instanties niet iets moeten doen dat ‘lagere’ instanties
prima zelf kunnen, houdt niet op bij de grenzen van de gemeente. Dat vraagt om een nieuwe besturingsfilosofie
die ondersteunend is aan een samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen, waarin mensen de
vrijheid hebben om in hun eigen omgeving hun ambities te kunnen waarmaken en waarin mensen elkaar
daarbij ondersteunen en solidair zijn met elkaar (Provincie Limburg, 2015).
Overheden moeten verbindingen kunnen leggen tussen verschillende spelers in de samenleving, zelfsturing
mogelijk maken en hun eigen organisatie daarbij laten aansluiten.

2.2

KLIMAATVERANDERING EN DAARAAN GEKOPPELD DE NOODZAAK VOOR 		
ADAPTATIE, EEN DUURZAME ENERGIEHUISHOUDING EN CIRCULAIRE ECONOMIE

Klimaatverandering leidt ertoe dat we in Nederland steeds vaker te maken krijgen met perioden van hitte,
frequentere en intensievere piekbuien en perioden van droogte. Met alle nadelige gevolgen voor de economie
en maatschappij van dien (Planbureau voor de Leefomgeving/ Centraal Planbureau, 2013).
Beekdaelen heeft in het recente verleden zelf al vaak de consequenties van piekbuien ervaren.
Dat vraagt om adaptatievermogen om de gevolgen van droogte te verminderen en overstromingsrisico’s
beheersbaar te houden. Tegelijkertijd is het terugdringen van CO2 onvermijdelijk, zoals vastgelegd
in internationale klimaatakkoorden en door het Kabinet geschetst in de Energieagenda (Ministerie
van Economische Zaken, 2016). Dit laatste kan alleen door de energiehuishouding te verduurzamen
(energietransitie), op alle niveaus (industrie, transport, huishoudens). Deze ontwikkeling is na ‘Parijs’ ingezet en
lijkt onomkeerbaar. Klaas Knot stelde in zijn toelichting op het DNB-jaarverslag 2016:
“De meest urgente en meest universele uitdaging is de noodzaak om onze economie klimaatneutraal te maken.“
Daarvoor is onder meer een langetermijnvisie nodig, bijvoorbeeld vastgelegd in een klimaatwet, die aangeeft
hoe de transitie voor de verschillende sectoren moet verlopen. Sleutel voor een succesvolle overgang is een
betere beprijzing van CO2-uitstoot. Daarnaast biedt de energietransitie voor de Nederlandse economie ook
kansen. Geloofwaardig en voorspelbaar beleid helpt daar zeker bij.” (Knot, 2017) Voor een gemeente als
Beekdaelen is het de kunst om op deze opgave te anticiperen. Groeiende schaarste van grondstoffen, ruimte
en voedsel op wereldschaal leiden bovendien tot het veranderen van de economische processen en logistieke
ketens. Nu al is een overgang waarneembaar naar een economie waarin afval- en retourstromen als grondstof
worden benut, de zogenaamde circulaire economie. Naar verwachting zijn de gevolgen van klimaatadaptatie,
verduurzaming van de energiehuishouding en circulaire economie groot voor het landschap en de bedrijvigheid
(Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, 2016-1).
Tegelijkertijd bieden die ontwikkelingen kansen voor economische ontwikkeling en innovaties (groene economie)
en om duurzaamheid zoveel mogelijk te incorporeren in de uitdagingen in het fysieke en sociale domein.

O
N
S
5

versie
3 januari 2017
23
MEI 2017

2.3

TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING EN DIGITALISERING

Nieuwe technologische mogelijkheden en ontwikkelingen, zoals robotisering of big data toepassingen, gaan
steeds meer een prominente rol spelen in het ondernemen, besturen en het dagelijks leven. Vooral het
verbinden van uiteenlopende technologieën brengt de ontwikkelingen in een stroomversnelling.
Dat biedt kansen voor nieuwe oplossingen voor gezondheidszorg, landbouw, mobiliteit, beschikbaarheid
van voorzieningen of relaties tussen mensen en organisaties (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2016).
Tegelijkertijd stelt het eisen aan bijvoorbeeld de beschikbaarheid van infrastructuren, de vaardigheden van
mensen en het omgaan met privacy. De ontwikkelingen kunnen traditionele manieren van produceren,
zaken doen, besturen en maatschappelijk functioneren verregaand beïnvloeden. Naast de algemene
ontwikkelingen op het gebied van technologische innovatie, is voor het gemeentelijke functioneren in het
bijzonder de verdere digitalisering van de informatievoorziening bijzonder relevant. Op landelijk niveau spelen
VNG/KING in samenwerking met de rijksoverheid daarop in met de Digitale Agenda 2020 (www.da2020.
nl). Doelen zijn een betere, snellere en goedkopere dienstverlening aan inwoners en ondernemers en het
bevorderen van samenwerking. Op regionaal niveau is het provinciaal beleid erop gericht om met de Smart
Service Campus in Heerlen te anticiperen op de vele disrupties die in de private en publieke sector én in
de samenleving gaan plaatsvinden (www.brightlands.com). Voor de gemeente Beekdaelen ligt er ook een
opgave om hierop te anticiperen en digitale volwassenheid te organiseren.

2.4

KRIMPENDE BEVOLKING EN VERANDERENDE BEVOLKINGSSAMENSTELLING

Op landelijke schaal groeit de bevolking, maar rond 2035 wordt een stabilisatie verwacht.
Deze ontwikkeling lijkt te gelden voor heel Europa. In de regio waarin Beekdaelen zich bevindt is nu al sprake
van bevolkingskrimp (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2016). Daar komt bij dat de huishoudensamenstelling
verandert: er komen steeds meer kleine huishoudens en eenpersoonshuishoudens. Ook is er sprake van
vergrijzing: de groep ouderen wordt steeds groter en binnen die groep neemt vooral het aandeel 75-plussers
toe. Hoe de bevolkingsomvang zich daadwerkelijk gaat ontwikkelen is overigens sterk afhankelijk van
het migratiesaldo. Op dit moment kan het grootste deel van de bevolkingsgroei worden verklaard door
immigratie (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2017). De verwachting is dat het grootste deel van de
toekomstige immigranten een woonplek vindt in de Randstad (Planbureau voor de leefomgeving, 2014).
De krimp, veranderende huishoudensamenstelling, vergrijzing en immigratie stelt de samenleving voor
geheel nieuwe uitdagingen op diverse terreinen (wonen, onderwijs, zorg, economie, verenigingsleven,
arbeidsmarkt enzovoorts). Het betekent dat op een andere manier naar de woningvoorraad, voorzieningen
en bereikbaarheid gekeken moet gaan worden. Het behoud van vitaliteit in de dorpen en kernen blijft een
belangrijke opgave voor de komende jaren, evenals het invullen van arbeidsplaatsen bij een krimpende
bevolking.
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2.5

SPANNING IN HET LANDELIJK GEBIED

In het landelijk gebied concurreren onder andere landbouw, natuur, recreatie en water om ruimte.
De verschillende functies zijn bovendien in beweging waardoor de tegenstellingen eerder lijken toe te nemen
dan af te nemen. De landbouw wordt intensiever, staat onder druk van de concurrentie op de wereldmarkt en
ervaart tegelijkertijd de steeds hogere eisen aan voedsel- en omgevingskwaliteit. Daarnaast blijft het herstel
van biodiversiteit in natuurgebieden uit en verandert de visie op omgaan met de natuur. Beleving neemt
daarbij een steeds belangrijker plek in (Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, 2016-1). Juist door
functie-overstijgende samenwerkingsverbanden en nieuwe gecombineerde concepten in het landelijk gebied
ontstaan nieuwe kansen.

2.6

VERANDERENDE ARBEIDSMARKT

De komende decennia is er naar verwachting sprake van uiteenlopende veranderingen op de arbeidsmarkt.
Het werkgelegenheidsaanbod verandert door een concentratie van economische activiteit in de steden.
Onder invloed van technologische ontwikkeling (automatisering, robotisering) neemt de vraag naar
hoogopgeleide werknemers toe en verdwijnen taken van midden- en laagopgeleide werknemers.
De arbeidsparticipatie van deze groep zal afnemen en zich vooral concentreren in functies die niet
geautomatiseerd kunnen worden. Daarnaast wordt een voortgaande flexibilisering van arbeidsrelaties
verwacht, met een toenemend aantal zzp-ers en de opkomst van werk op afroep (Sociaal en Cultureel
Planbureau, 2016). Specifiek voor krimpregio’s als Beekdaelen is het verschijnsel dat de beroepsbevolking
veroudert, hetgeen uiteindelijk leidt tot een afname van het aantal beschikbare arbeidskrachten (Planbureau
voor de leefomgeving, 2014).

2.7

VERANDERENDE REGIONALE BEREIKBAARHEID

Voor de regionale economische ontwikkeling is een goede bereikbaarheid en doorstroming van levensbelang.
Beekdaelen wordt doorsneden door de vervoersas A76, die onder andere de Brightlands campussen en VDL
Nedcar verbindt met Avantis European Science and Business Park en Duitsland.
De druk op deze vervoersas is nu al groot en neemt naar verwachting de komende jaren alleen maar toe,
met congestie als gevolg. Juist het excellent verbinden van de campussen en bedrijfsleven is een provinciale
prioriteit (Provincie Limburg, 2015). De autobereikbaarheid van verschillende dorpskernen wordt verbeterd
door de realisatie van de Buitenring Parkstad Limburg. Daar staat tegenover dat de verwachting is dat de
bereikbaarheid van wonen, werken, voorzieningen en recreëren op het Nederlandse platteland (en de daarin
gelegen kernen) voor ouderen en mensen zonder auto een steeds moeilijker opgave wordt (Raad voor de
leefomgeving en infrastructuur, 2016-2). Het belang van digitale bereikbaarheid, met behulp van robuuste
digitale verbindingen, neemt bovendien alleen maar toe.
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Onze ambities verwezenlijken

3.1

DE AMBITIES VAN BEEKDAELEN

Afgelopen jaar zijn er diverse bijeenkomsten geweest waarin burgers, experts, raadsleden, wethouders en
burgemeesters het gesprek met elkaar zijn aangegaan over de vraag: welke gemeente willen we zijn? Vanuit
het motto “Leven en werken in het landschap” is gekeken naar de ontwikkelingen en veranderingen die zich
in de samenleving voordoen. De vraag is gesteld welke ambities daar bij passen die tegelijkertijd
de landschappelijke, economische en sociale structuur van de nieuwe gemeente kunnen versterken.
Daarbij tekenen zich uiteenlopende ambities in het fysieke en sociale domein af, die hierna worden toegelicht.

Eigenaarschap bij de burger
Zoals hierboven beschreven verandert de relatie tussen burger en overheid. Doordecentralisatie van
taken, zeggenschap en ruimte voor de burger: Beekdaelen gaat daar in de volle breedte van de andere
investeringslijnen op inspelen. Dit brengt de gemeente in een andere rol. Het vraagt om loslaten van
verantwoordelijkheid en een omslag in het handelen, van regelgever en toetser naar partner van burgers,
bedrijven en organisaties (Raad voor het openbaar bestuur, 2012). De zoektocht naar bruikbare manieren
om een nieuw partnerschap tussen gemeente(bestuur) en de gemeenschap vorm te geven wordt de komende
jaren samen (bestuur, raden, burgers, bedrijven en maatschappelijke partners) met elkaar doorlopen.

Op weg naar digitale volwassenheid
Tegelijkertijd zet de gemeente met kracht in op de digitale agenda, om te komen tot een verbeterde
dienstverlening en ondersteuning van maatschappelijke processen. Dat vraagt niet alleen van de gemeente
zelf, maar zeker ook van de inwoners en ondernemers een zekere ‘digitale volwassenheid’. Waar mogelijk
wordt aansluiting gezocht bij de Smart Service Campus in Heerlen.

Vitale dorpen, wijken en buurten in Beekdaelen
De demografische ontwikkelingen in samenhang met bijvoorbeeld verschuivingen op de arbeidsmarkt en
opgaven rond bereikbaarheid hebben een verregaande invloed op de leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen,
kernen, wijken en buurten in Beekdaelen. De nieuwe gemeente wil actief inspelen op die ontwikkelingen en
(samen) werken aan een aangenaam leefklimaat, met een kwalitatief en duurzaam woningaanbod en goed
bereikbare voorzieningen, die passen bij de bevolkingssamenstelling.

Innovatie in het sociale domein
De gemeente Beekdaelen staat voor de uitdaging om de vitaliteit, gezondheid en participatie van haar
inwoners te vergroten. Daarvoor is een duurzame structuurversterking van het sociale domein nodig
(Provincie Limburg, 2016-1). Dat betekent dat de gemeente gaat inzetten op meer dan het slim in elkaar
schuiven van de bestaande structuren en samenwerkingsverbanden. De ambitie is om een groot deel van het
beleid (weer) zelf te kunnen bepalen, passend bij de schaal van en behoeften in de gemeente. Daartoe gaat
de gemeente innovatieve concepten en initiatieven omarmen, met elkaar verbinden en faciliteren, om een
integrale bereikbaarheid van het sociale domein te waarborgen.
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Beekdaelen is en blijft een groene long in de stedelijke regio
Beekdaelen heeft een aantrekkelijk glooiend landschap met een afwisseling van beekdalen en plateaus.
Ten gevolge van diverse ontwikkelingen staat de kwaliteit van dat landschap onder druk.
De landschappelijke as, van Schimmert tot Schinveld, vormt de kern van de identiteit van Beekdaelen en
vraagt alleen al daarom om zichtbaarheid, herkenbaarheid en een goed beheer. Een goede samenwerking
tussen landbouw en landschap is daarvoor onmisbaar.

Beekdaelen is een klimaatadaptieve gemeente
De ruimte en het groen in de gemeente bieden kansen voor duurzaam rendement, bijvoorbeeld als het gaat
om opgaven gerelateerd aan klimaatverandering en de energietransitie. In Beekdaelen zijn de gevolgen van
klimaatverandering vooral te voelen op het terrein van het waterbeheer en risicobeheersing.
De nieuwe gemeente is hier goed op voorbereid. Nieuwe allianties tussen ondernemers, maatschappelijke
organisaties en burgers openen nieuwe mogelijkheden voor sector-overstijgende combinaties tussen
bijvoorbeeld zorg, landbouw, recreatie en sociale agenda.

Iedereen doet mee
Beekdaelen streeft naar arbeidsparticipatie voor iedereen, op alle niveaus in de arbeidsmarkt.
De vervoersas A76 vormt voor de gemeente Beekdaelen een kristallisatiepunt van bedrijvigheid en
werkgelegenheid. De gemeente wil de economische betekenis van deze zone versterken door de samenhang
tussen bedrijventerreinen onderling en tussen bedrijventerreinen en infrastructuur (weg en spoor) te
vergroten. In het landelijk gebied en de kernen is er aandacht voor (kleinschalig) ondernemerschap en nieuwe
participatiearrangementen.

Energietransitie op de schaal van Beekdaelen
De meest urgente opgave van deze tijd is de transitie naar een klimaatneutrale economie.
Beekdaelen gaat daaraan bijdragen door oplossingen te ontwikkelen voor uiteenlopende energieopgaven
(zoals besparing, duurzame opwekking en opslag). Zowel langs de genoemde vervoersas, in het landelijk
gebied als in de bebouwde omgeving liggen kansen daarvoor.
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3.2

EEN TOETSINGSKADER VOOR BEEKDAELEN: DE SCHIJF VAN VIER

Om te komen tot een ontwikkelagenda, zijn deze acht ambities vertaald in vier investeringslijnen voor
Beekdaelen. De investeringslijnen zijn:
1.
Een nieuwe relatie tussen gemeente en gemeenschap;
2.
Excellent wonen en vitale kernen;
3.
Landschappelijke ontwikkeling als kans voor lokale en regionale opgaven;
4.
Duurzame economische ontwikkeling.
De ‘Schijf van vier’ die zich daarmee aftekent (Afbeelding 2) vormt het toetsingskader voor de gemeente,
aan de hand waarvan toekomstige ontwikkelingen en investeringen worden beoordeeld en geselecteerd.

Investeringslijn 1:
Een nieuwe relatie
tussen gemeente
en gemeenschap

Investeringslijn 4:
Duurzame economische
ontwikkeling

Ambities
´Leven en werken
in het landschap´

Investeringslijn 2:
Excellent wonen
en vitale kernen.

Investeringslijn 3:
Landschappelijke ontwikkeling
als kans voor lokale
en regionale opgaven

Afbeelding 2 De Schijf van vier: ambities van Beekdaelen en de bijbehorende investeringslijnen
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3.3

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING

Vanuit de Schijf van vier komen we tot verschillende structuurversterkende1 opgaven voor Beekdaelen.
Deze worden geagendeerd voor de komende jaren en in een samenspel van gemeenteraden en –besturen,
ambtelijke organisaties en de samenleving tot ontwikkeling gebracht.
Met alleen het uitspreken van ambities zijn we er echter niet. Om tot uitvoering te komen moeten we
gezamenlijk verschillende fasen doorlopen met verschillende input en outcome, te weten:
•
Ideevorming, met vrije denkers, inspiratie en zingeving: ideeën die ertoe doen;
•
Vormgeving, met mobilisering van verschillende partijen, draagvlak en haalbaarheid:
gedragen ideeën met eigenaarschap/partnerschappen;
•
Projectdefinitie, met een concretisering en realistische planning: “het project is op papier gereed”;
•
Uitvoering: “de betonmolen draait”, het project is klaar.
De uitwerkingen van de diverse ambities in ontwikkeltrajecten (zie hoofdstuk 4) bevinden zich niet allemaal
in dezelfde fase. Dat betekent dat om stappen te kunnen zetten naar uitvoering te kunnen zetten, per
ontwikkeltraject een ander soort inzet nodig is of kan zijn, en mogelijk ook mensen met andere competenties.
Kortom, de weg van ambitie naar verwezenlijking daarvan, is een complexe.
De gemeenteraden van Onderbanken, Nuth en Schinnen hebben aangegeven een duidelijke rol te willen
spelen in dit proces. Daarbij is de ambitie een grote betrokkenheid van en interactie met de samenleving.
Tegelijkertijd zijn de colleges van burgemeester en wethouders bestuurlijk verantwoordelijk voor de diverse
beleidsterreinen die geraakt worden door de ambities.
Binnen de kaders van de inhoudelijke ambities (de Schijf van vier) gaan de raden in samenspel met de
samenleving, gemeentebesturen en ambtelijke organisatie invulling geven aan de ontwikkeltrajecten die
in hoofdstuk 4 geschetst worden. Om voldoende doorzettingskracht te realiseren en de complexiteit van
het proces behapbaar te maken, wordt er een projectleider benoemd. Deze organiseert het proces van de
gemeenteraden met de samenleving en onderzoekt met hen hoe nieuwe maatschappelijke partnerschappen
vorm kunnen krijgen, die hun beslag krijgen in de investeringslijnen. Daartoe stelt de projectleider een
plan van aanpak op dat nauw samenhangt met het realisatiespoor waarin wordt gebouwd aan een nieuwe
gemeentelijke organisatie.

Met structuurversterkend wordt bedoeld:
•
Projecten die een impuls aan de gehele nieuwe gemeente Beekdaelen geven (lokaal niveau overstijgen);
•
Projecten die een regionale functie hebben en een bepaald schaalniveau (volume/investeringen) hebben;
•
Projecten waarbij externe stakeholders zijn te benoemen die bereid zijn als (mede) eigenaar
van de projecten te fungeren (maatschappelijk draagvlak);
•
Projecten die een lange termijn impact hebben.
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De ontwikkelagenda
In dit hoofdstuk worden voor de opgaven - passend in de Schijf van vier (hoofdstuk 3) de doelen, de noodzakelijke processtappen en de relevante spelers bepaald.
In de projectbundel zijn de daaruit geselecteerde structuurversterkende projecten beschreven,
die vóór 1 januari 2019 uitgevoerd worden. Dat zijn de zogenaamde tranche 1 investeringsprojecten. Afbeelding 3 geeft schematisch de ontwikkelagenda weer.

Ontwikkeltrajecten
I. Doorcentraliseren met vertrouwen
II. Nieuwe positionering in overige investeringslijnen

Opgave:

Gemeente als partner te midden van
maatschappelijke netwerken

Ontwikkeltrajecten

Ontwikkeltrajecten
XIV.Herontwikkeling A76 zone
XV. Cooperatie sociale werkvoorziening
XVI.Energietransitie op lokale schaal

Opgave:

Leven en werken
in het landschap

Vestigingsklimaat
Energietransitie

III. Innovatie
IV. WMO 2.0
V. Updaten voorzieningenaanbod
VI. Organiseren op wijkniveau
VII. Kwalitatieve transformatie woningaanbod
VIII.Smart mobility

Opgave:
Ontwikkeltrajecten

Fysiek en sociaal aantrekkelijke
groene gemeente

IX. Iconen en kernen verbinden
X. Groenbeheer nieuwe stijl
XI. Ontwikkeling duurzame landbouw
XII. Nieuwe verdienmodellen in het landschap
XIII. Groene kernen en waterbeheer in bebouwde omgving

Opgave:

Profileren groene karakter
groene arrangementen

Afbeelding 3 Ontwikkelagenda langs vier investeringslijnen
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4.1

INVESTERINGSLIJN 1: EEN NIEUWE RELATIE TUSSEN GEMEENTE EN GEMEENSCHAP

4.1.1 De opgave
De gemeente Beekdaelen kiest voor een positionering als partner te midden van vele maatschappelijke
netwerken. Daarbij moet constant rekening worden gehouden met de spanning tussen a) het gemeentelijk
belang en het kernen/wijkbelang, b) het sectorale beleid en het gebiedsgericht beleid en c) de formele
rationaliteit en de situationele rationaliteit. Om te kunnen inspelen op de geschetste ontwikkelingen in de
relatie tussen burger en overheid zullen de gemeente en haar inwoners (inclusief bedrijven en organisaties)
een (ver)nieuw(end)e relatie met elkaar gaan ontwikkelen. De ambities achter deze investeringslijn vormen
de basis voor al het gemeentelijk handelen.
Die nieuwe relatie vereist actie van de burger én een andere attitude van gemeenteraadsleden,
gemeentebestuurders en ambtenaren. De gemeente gaat zich inzetten om de (be)leefwereld van haar
inwoners nog meer centraal te stellen en minder de (systeem)wereld van de overheid, met zijn procedures,
regels en beleidsinstrumenten. Dat vraagt om nieuwe benaderingen om gemeenschap en gemeente
gezamenlijk in stelling te brengen om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.
Daarvoor bestaat geen blauwdruk. Overal in den lande worden uiteenlopende initiatieven, experimenten
en methoden toegepast om de lokale democratie beter te laten functioneren. Beekdaelen kan hiervan
leren, maar zal zijn eigen benaderingen moeten gaan ontwikkelen, passend bij de gemeentelijke schaal en
karakteristieken en bij de vraagstukken die zich aandienen.

4.1.2 De doelen
De programmadoelen voor Een nieuwe relatie tussen gemeente en gemeenschap zijn:
•Ontwikkelen van nieuwe vormen van overheidsparticipatie, burgerparticipatie en zeggenschap.
•Invulling van de overige drie investeringslijnen vanuit een nieuwe positionering van burgers,
bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid.
•Ontwikkelen van een gemeentelijk dienstverleningsconcept dat aansluit bij het karakter van de
gemeente en te verwachten digitale ontwikkelingen, en dat ondersteunend is aan bovengenoemde doelen.

4.1.3 Ontwikkeltrajecten investeringslijn 1
I.
Doordecentraliseren met vertrouwen
Scope: de gezamenlijke gemeenteraden van Onderbanken, Nuth, Schinnen hebben inmiddels een proces
in gang gezet dat zich richt op de herpositionering van de gemeente ten opzichte van de samenleving.
In de periode voorafgaand aan de daadwerkelijke fusie worden gesprekken gevoerd met spelers uit de
samenleving, om zicht te krijgen op hoe nieuwe maatschappelijke partnerschappen vorm kunnen krijgen.
Dit is de basis voor nieuwe sturingsmethoden, die vanaf 1 januari 2019 ingezet en verder verbeterd gaan
worden
Processtappen:
•Verbreden raadsproces naar gemeentebesturen en ambtelijke organisaties;
•Aanstellen projectleider die het proces trekt voor de gezamenlijke gemeenten;
•Opstellen en uitvoeren plan van aanpak.
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4.1

INVESTERINGSLIJN 1: EEN NIEUWE RELATIE TUSSEN GEMEENTE EN GEMEENSCHAP

Te betrekken spelers: burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, bedrijven, brancheorganisaties,
gemeente.
II.
Nieuwe positionering van de samenleving en gemeente in overige investeringslijnen
Scope: in alle hierna beschreven investeringslijnen en concrete investeringsprojecten zal telkens de
positionering van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de gemeente aan de orde worden
gesteld. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente zich opstelt als partner van de samenleving.
Processtappen:
Zie de hiernavolgende beschrijvingen.

4.2

INVESTERINGSLIJN 2: EXCELLENT WONEN EN VITALE KERNEN

4.2.1 De opgave
We maken de nieuwe gemeente zo aantrekkelijk mogelijk, zowel fysiek (aanzicht van de gemeente,
wonen in de gemeente, bereikbaarheid van de gemeente) als sociaal (voldoende voorzieningen, voor zowel
de zelfredzame burger als de minder zelfredzame burger). Op die manier kan de nieuwe gemeente
daadwerkelijk tegemoetkomen aan de ambitie om een aantrekkelijke ‘groene long’ te vormen in de stedelijke
regio Zuid-Limburg. De opgaven betreffen dan ook het versterken van deze fysieke en sociale componenten.

4.2.2 De doelen
De programmadoelen voor Excellent wonen en vitale kernen zijn:
•De zelfredzaamheid van burgers wordt bevorderd, samen met burgers;
•De gemeente beschikt over een bij de (lokale en regionale)
bevolkingssamenstelling passend woningaanbod;
•Bij het woningaanbod is kwaliteit leidend;
•Leegstand in (dorps)kernen wordt voorkomen of opgeheven;
•Verduurzaming en levensloopbestendig maken van de bestaande woningvoorraad,
mede in het licht van de duurzaamheidsdoelstelling;
•De gemeente heeft toereikende en bereikbare voorzieningen (zoals zorg, bewegen,
ontmoeten, onderwijs, detailhandel), die passen bij de bevolkingssamenstelling;
•Goede bereikbaarheid van wonen, werken, recreëren, (mantel)zorg, onderwijs enzovoorts;
•Bloeiend verenigingsleven met bijbehorende faciliteiten;
•Binden van jongeren aan de kernen en het verenigingsleven;
•Verkleinen (of klein houden) van de afstand tussen kernen en gemeenteraad/bestuur/organisatie;
•Op inventieve wijze bestrijden van de milieubelasting in de woonkernen, met name gericht op           
reductie van geluidsoverlast en uitstoot van uitlaatgassen door vliegverkeer
(denk b.v. aan de AWACS-basis) en ander verkeer.
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4.2.3 ONTWIKKELTRAJECTEN INVESTERINGSLIJN 2
III.

Sociale innovatie: lang en gezond leven en meedoen voor iedereen

Scope: Beekdaelen gaat werken aan sociale structuurversterking, zodat voor alle inwoners een aangenaam en
gezond leven in het landschap mogelijk is. En, dat iedereen kan participeren in het maatschappelijk leven en
op de arbeidsmarkt. Daarvoor is een optimale en integrale toegang nodig tot de dienstverlening in het sociaal
domein. Kleinschaligheid, vertrouwen, samenwerken en verbinden van kansen zijn daarbij leidende principes.
De gemeente gaat op zoek naar nieuwe manieren van organiseren en diensten verlenen, waarbij alle partijen
vanuit de quatro helix samenwerken (zie ook ontwikkeltrajecten IV en XV) en nieuwe vormen van eigenaarschap
tussen publieke en private partijen tot stand komen. Dat vraagt ook om experimenteerruimte, flexibiliteit en
aanpassingsvermogen van de kant van de gemeente. Beekdaelen zal hierbij actief de aansluiting opzoeken bij
de Sociale Agenda Limburg 2025 van de Provincie Limburg (2016-1).
Processtappen:
•Inventarisatie van de huidige organisatie van het gemeentelijk sociaal domein in Onderbanken,
Nuth en Schinnen; van toegang tot bedrijfsprocessen;
•Beeldvorming over behoeften, mogelijke combinaties en innovaties van toegangsmodellen en
dienstverlening;
•Ontwikkelen van alternatieven voor optimale, innovatieve en integrale dienstverlening
in het sociaal domein.
Te betrekken spelers: o.a. inwoners, cliënten, ketenpartners sociaal domein, KOMPAS, ondernemers,
gemeente.
IV.
WMO 2.0: samen met burgers zelfredzaamheid bevorderen
Scope: Samen met inwoners bekijken hoe de verantwoordelijkheid voor zorgtaken verdeeld kan worden
tussen inwoners, gemeente en instituten zoals grote zorgaanbieders.
Processtappen:
•Inzicht verkrijgen in huidige WMO-praktijk en initiatieven van lokale zorgondernemers;
•Beelvorming over de behoeften bij en mogelijkheden van burgers en cliënten;
•Inventariseren van goede voorbeelden;
•Ontwikkelen van oplossingen op maat.
Te betrekken spelers: cliënten, (mantel)zorgverleners, sociaal maatschappelijke adviesraad,
nieuwe initiatiefnemers, vrijwilligersvereniging, gemeente.
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V.

Updaten voorzieningenaanbod

Scope: De samenstelling van de bevolking verandert. Dat betekent ook dat de behoefte aan publieke
voorzieningen zoals scholen, ontmoetingsplekken, sportaccommodaties en zorgcentra verandert.
Dit gaat samen met een achterblijvend aanbod van recreatieve voorzieningen, horecavoorzieningen en retail
in de gemeente. Cruciaal is bovendien dat voorzieningen vanuit alle kernen bereikbaar zijn, voor jong en
oud. Beekdaelen gaat daarom met spelers uit de samenleving onderzoeken welk voorzieningenaanbod past
voor de gemeente als geheel en voor de afzonderlijke kernen. Dit resulteert in een update van het aanbod,
waarbij als leidend principe wordt gehanteerd dat exploitatie in eerste instantie door verenigingen, burgers,
commerciële partijen of combinaties daarvan wordt opgepakt.
Processtappen: de volgende processtappen dienen gezet te worden:
•Inventarisatie van en beeldvorming over het bestaande en noodzakelijk geachte
voorzieningenaanbod;
•Programmering van het op maat maken van het voorzieningenaanbod;
•Projectdefinities en budgettering;
•(Gefaseerde) Uitvoering.
Te betrekken spelers: burgers, verenigingen, buurten, ondernemers, gemeente.

VI.

Organiseren op wijkniveau en afhankelijk van leefstijl

Scope: De vraag is op welke manier kernen betrokken willen zijn bij de groter wordende gemeente.
Daarom wordt per kern een beeld gevormd of er behoefte is en hoe dat vorm kan krijgen.
Bijvoorbeeld door wijkvertegenwoordigers, aanspreekpunten of eigen budgetten.
Processtappen:
•Dialoog in en met kernen;
•Uitwerking van resultaten.
Te betrekken spelers: burgers, verenigingen, gemeente.

VII.

Kwalitatieve transformatie van het woningaanbod

Scope: de bevolkingskrimp en veranderende huishoudenssamenstelling leiden tot een veranderende vraag
naar woningen, zowel in omvang als in aard. Beekdaelen gaat het accent leggen op de kwaliteit van het
woningaanbod en de relatie met de vitaliteit van (dorps)kernen. Bijvoorbeeld specifiek voor het binden van
jongeren is er een passend woningaanbod nodig. Dat betekent dat woningcorporaties en burgers uitgedaagd
gaan worden om de woningkwaliteit structureel te verbeteren, bijvoorbeeld door slim verbouwen of slopen
bij leegstand (lage kwaliteit ten gunste van hoge kwaliteit) of met voorrang aanpakken van leegstand in de
kernen.
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Processtappen: de volgende processtappen dienen gezet te worden:
•Inventarisatie van en beeldvorming over concrete transformatieopgaven in alle kernen,
gezamenlijk met o.a. woningcorporaties en buurten;
•Vormgeving en programmering van de te volgen aanpak;
•Projectdefinities en budgettering;
•(Gefaseerde) Uitvoering.
Te betrekken spelers: woningcorporaties, burgers, ondernemersverenigingen, gemeente.

VIII.

Ontwikkeling van smart mobility concepten

Scope: Het traditionele ov en de auto bieden onvoldoende perspectief om op langere termijn de
voorzieningen, woonplekken en andere functies in de gemeente bereikbaar te houden voor iedereen.
Inspelend op nieuwe (technologische) ontwikkelingen die zich voordoen in de mobiliteitsmarkt, zoals de
opkomst van de elektrische fiets, autodelen, autonoom rijden en mobiliteitsdiensten, neemt de gemeente
het voortouw om voor de lokale schaal nieuwe mobiliteitsconcepten te (laten) ontwikkelen.
Actuele voorbeelden zijn bijvoorbeeld de Wensbus, Belbus en Buurtbus.
Te betrekken spelers: burgers, mobiliteitsaanbieders, provincie, gemeente.

4.3

INVESTERINGSLIJN 3: LANDSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING
ALS KANS VOOR LOKALE EN REGIONALE OPGAVEN

4.3.1 De opgave
“Leven en werken in het landschap” betekent ook dat Beekdaelen werkt aan het profileren en versterken van
de groene karakteristieken van de nieuwe gemeente. De landschappelijke kwaliteit moet worden onderhouden
of vergroot, zodat deze robuust genoeg is om een “groene economie’ tot ontwikkeling te laten komen en bij te
kunnen dragen aan klimaatadaptatie. In het landschap wordt ruimte gecreëerd voor de recreatiesector,
voor zorgarrangementen en voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
De projecten die worden benoemd onder deze investeringslijn hebben tot doel om het landschappelijke profiel
van de nieuwe gemeente te profileren en te versterken.

4.3.2 De doelen
De programmadoelen voor Landschappelijke ontwikkeling als kans voor lokale en regionale opgaven zijn:
•Op peil houden/brengen van landschaps- en natuurbeheer;
•Vergroten van de herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van het landschap;
•Goed ontsluiten van het landschap en verbinden van daarin gelegen iconen en kernen;
•Met urgentie opheffen barrièrewerking A76, spoorlijn en Buitenring Parkstad Limburg;
•Voorkomen van wateroverlast en droogte;
•Versterken van economische sectoren die afhankelijk zijn van het landschap,
zoals landbouw en recreatie;
•Aangenaam verpozen voor inwoners en recreanten uit omliggende verstedelijkte gemeenten;
•Evenwichtig en afgestemd ruimtegebruik in het landelijk gebied.
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4.3.3 Ontwikkeltrajecten investeringslijn 3
IX.

Iconen en kernen verbinden in het landschap

Scope: Ontwikkelen van de zichtbaarheid, herkenbaarheid en ‘leesbaarheid’ van het landschap.
Het landschap is aantrekkelijk voor (be)leven, genieten en recreëren in het groen, door de eigen inwoners en
de stedeling uit de regio. Beekdaelen gaat zijn iconen duidelijker profileren en er komt een samenhangend
en wervend aanbod van verbindingen in het landschap, tussen iconen, erfgoed, arrangementen en horeca.
Daarbij gaat het om verbindingen voor de mens (fiets- en wandelpaden, auto en openbaar vervoer) en
ecologische verbindingen tussen gebieden met waardevolle natuur.
Processtappen:
•Overeenstemming over de landschapsstructuur en de verbindingen daarin;
•Dialoog met eigenaars van de iconen;
•Gefaseerde uitvoering.
Te betrekken spelers: eigenaars, waterschap, terrein beherende organisaties, agrarische sector,
recreatiesector, gemeente.

X.

Groenbeheer nieuwe stijl

Scope: De landschappelijke kwaliteit is de kernkwaliteit van Beekdaelen. Veranderingen in de agrarische
sector en in het natuurbeleid en –beheer vragen om een nieuwe benadering van beheer en onderhoud van
de groene ruimte. Betrokkenheid van burgers, (agrarische) bedrijven en maatschappelijke organisaties is
daarbij een voorwaarde; omdat men het zelf wil en omdat die betrokkenheid onmisbaar is om het goed te
kunnen doen. Daarom gaat Beekdaelen varianten onderzoeken om het beheer van het groene gebied uit
te besteden, zoals de oprichting van een coöperatief verband van burgers en bedrijven.
Processtappen:
•Inventarisatie van het areaal dat in aanmerking komt voor de opgave;
•Inventarisatie van bestaand maatschappelijk initiatief;
•Beeldvorming over behoeften/wensen van burgers en bedrijven;
•Vormgeven van beheervarianten;
•Uitwerken van businessplannen.
Te betrekken spelers: burgers, bedrijven, MKB Groen, terrein beherende organisaties, IVN, IKL, LLTB,
grondeigenaren.

XI.

Ontwikkeling duurzame landbouw

Scope: Om de kwaliteit van het landschap voor de lange termijn te waarborgen is het noodzakelijk dat
agrarisch grondgebruik duurzaam verweven wordt in zijn omgeving. Daartoe zullen bestaande spanningen
tussen de landbouw en zijn omgeving moeten worden benoemd en duurzaam worden opgelost, waarbij
oog is voor zowel agrarische productie als landschapsbeheer. Daarin verdient ook de ontwikkeling van
precisielandbouw aandacht.
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XII.

Ontwikkelen nieuwe verdienmodellen in het landschap

Scope: De gemeente kiest voor een pad van groene groei in het landschap. Daarom worden voor de
landbouw en de natuur in samenhang nieuwe verdienmodellen ontwikkeld (o.a. smart landbouw).
Doel is om een evenwichtige menging van functies mogelijk te maken. Dat kan bijvoorbeeld op het gebied
van recreatie, zorgconcepten, sociale agenda, beheer of in de vorm van nieuwe allianties met de industrie
van bijvoorbeeld Brightlands.
Processtappen:
•Inventarisatie bestaande situatie agrarische bedrijven en beeldvorming over realistische potenties;
•Organiseren landschapstafels voor visievorming;
•Programmering van initiatieven en experimenten;
•Projectdefinities en budgettering;
•(Gefaseerde) uitvoering.
Te betrekken spelers:
LLTB en individuele agrarische bedrijven, terreinbeherende organisaties, grondeigenaren, WSW-bedrijven/
coöperaties, Sociaal Domein, recreatiesector, industrie, waterschap, gemeente.

XIII.

Groene kernen en waterbeheer in de bebouwde omgeving

Scope: veranderende klimaatomstandigheden en extreme weeromstandigheden hebben een negatieve
invloed op de leefkwaliteit in bebouwd gebied. Jarenlange ‘verstening’ van woonwijken en openbare ruimtes
heeft ertoe geleid dat deze gebieden meer en meer te kampen krijgen met fenomenen als hittestress en,
(riool)overstromingen. Om klaar te zijn voor toekomstige veranderingen, gaat Beekdaelen een programma
starten om de kernen te ‘vergroenen’ en ‘verblauwen’, en om noodzakelijke ingrepen voor wateropvang te
integreren met andere functies, zoals recreatie.
Processtappen:
•
Inventarisatie van en beeldvorming over de bestaande situatie in de openbare en private ruimte
en de noodzakelijk geachte maatregelen;
•
Programmering van maatregelen (beleidsmatig, communicatief en fysiek);
•
Projectdefinities en budgettering;
•
(Gefaseerde) Uitvoering.
Te betrekken spelers: burgers, bedrijven, kernen, waterschap, recreatiesector, agrarische sector, terrein
beherende organisaties, gemeente.
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4.4

INVESTERINGSLIJN 4: DUURZAME ECONOMISCHE ONTWIKKELING

4.4.1 De opgave
Beekdaelen richt zich op het bevorderen van een attractief, maar ook duurzaam lokaal ondernemingsklimaat.
Dat betekent dat er gewerkt gaat worden aan de duurzame ontwikkeling van bedrijventerreinen, een
attractief klimaat voor recreatie en toerisme en de landbouw. Met de as A76 vervult de gemeente bovendien
een spilfunctie op internationaal niveau als het gaat om de bereikbaarheid van de Brightlands campussen,
VDL/Nedcar en Avantis in het aangrenzende verstedelijkt gebied en de bereikbaarheid en verbinding van
de bedrijventerreinen de Breinder en de Horsel. Tegelijkertijd wil de gemeente een bijdrage leveren aan de
noodzakelijke energietransitie en kansen die daardoor ontstaan verzilveren.

4.4.2 De doelen
De programmadoelen voor Duurzame economische ontwikkeling zijn:
•Versterken van het functioneren van de vervoersas A76 en omgeving voor de internationale
en regionale bereikbaarheid;
•Attractieve werklocaties in A76-zone;
•Grootschalige economische ontwikkeling geconcentreerd in de A76-zone;
•Attractief klimaat voor recreatief-toeristische en agrarische functies in het landelijk gebied;
•Arbeidsparticipatie op alle niveaus;
•Energieneutrale woonomgeving;
•Ruimte voor duurzame energieopwekking en –opslag.

4.4.3 Ontwikkeltrajecten investeringslijn 4
XIV.

Herontwikkeling A76-zone

Scope: De A76-as is een belangrijke levensader, die internationale en regionale economische kerngebieden
verbindt. De doorontwikkeling van deze as draagt bij aan de versterking van de grensoverschrijdende
agglomeratie waar Limburg deel van uitmaakt (Provincie Limburg, 2016-2). Het kan ook voorzien in de
noodzaak om de huidige barrièrewerking (voor ecologie en mens) op te heffen.
Ook voor de multimodale bereikbaarheid van de kernen en het landelijk gebied van Beekdaelen is de
ontwikkeling van groot belang. Met name de aansluiting van de A76 op de Buitenring Parkstad en de
herontwikkeling van de stations Schinnen en Nuth.
Met de ontwikkeling van de A76-zone kan worden geanticipeerd op klimaatwetgeving, door gebundeld nieuwe
energiedragers te realiseren. Voor de A76 zijn bovendien klimaatadaptieve maatregelen nodig (zie ook 4.3),
om te voorkomen dat bij extreme regenval de vervoersas afgesneden wordt ten gevolge van hoogwater.
Door slim te schakelen tussen gemeentelijke en provinciale ruimtelijke opgaven en de infrastructurele
ontwikkelopgaven op rijksniveau (zie ook: Raad voor Verkeer en Waterstaat, 2010) kan voor de
A76-zone een integrale ruimtelijke ontwikkeling plaatsvinden. Denk daarbij aan gezamenlijke planvorming
van de infrastructuur in de A76-zone, inclusief spoorlijn, stationsomgevingen, energiedragers en lokale
routesstructuren. In combinatie met een door te provincie in te richten projectbureau kan een groot draagvlak
worden verkregen voor deze gebiedsontwikkeling.
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XV.

Coöperatieve Samenwerking Participatie

Scope: Als mogelijk onderdeel van de sociale innovatie die onder ontwikkeltraject III is beschreven, wordt
met overheden, onderwijs, ondernemers en omgeving (4 O’s) een nieuw participatiearrangement ontwikkeld,
dat maatschappelijk verantwoord onderneemt en dat er mede toe bijdraagt dat mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt worden aangezet tot (arbeids)participatie. Dit arrangement wordt complementair aan reeds
werkzame participatie-instrumenten, zoals WSP Parkstad en ISD Kompas. De beoogde coöperatie heeft
als hoofddoel dat iedereen in Beekdaelen participeert. Doordat partijen met elkaar samenwerken, kunnen
(lokale) participatiekansen beter met elkaar verbonden worden. De verschillende partijen zijn gezamenlijk ook
in staat om het huidige arbeidsaanbod af te stemmen op de toekomstige arbeidsvraag.
De coöperatie werkt aan het arbeidsfit maken en houden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,
en het in dienst nemen van deze mensen bij gebleken geschiktheid.
Processtappen:
•Beeldvorming over een optimale inbedding van een coöperatie in of naast de bestaande
participatiestructuur;
•Beoordelen van alternatieven in het licht van de fusie van de gemeentelijke organisaties;
•Programmering van de implementatie;
•Besluitvorming en uitvoering.
Te betrekken spelers: o.a. 4Limburg, Zuyd Hogeschool, ROC Leeuwenborgh en ROC Arcus, LWV.

XVI.

Energietransitie op lokale schaal

Scope: de gemeente gaat pro-actief invulling geven aan de energietransitie op lokale schaal,
op de volgende drie thema’s:
•Energiebesparing op huishoudenniveau;
•Energieneutraal bouwen en verbouwen (in combinatie met slim slopen en transformeren);
•Duurzame energieopwekking.
Gezien de diversiteit van de opgaven voor de drie thema’s zullen verschillende maatschappelijke
spelers daarbij een rol moeten spelen. Voor energiebesparing gaat het bijvoorbeeld om burgers en
woningcorporaties, bij duurzame energieopwekking zullen o.a. energieleveranciers, de netwerkbeheerder,
kleinschalige energiecorporaties en bedrijven een rol kunnen spelen.
Processtappen:
•Beeldvorming per thema van de opgaven, kansen en mogelijke obstakels;
•Oordeelsvorming over Beekdaelense criteria waarlangs de ontwikkeling vorm kunnen krijgen;
•Programmering van de per thema te volgen aanpak;
•Projectdefinities en budgettering per thema;
•Gefaseerde uitvoering.
Te betrekken spelers: woningcorporaties, burgers, bedrijven, gemeente.

O
N
S
21

23
MEI 2017
versie
3 januari 2017

Referenties
•Arets, W. (2008), Dromen over Zuidstad, Peutzlezing.
•Centraal Bureau voor de Statistiek (2017), Bevolking in 2016 relatief sterk gegroeid, nieuwsbericht
op www.cbs.nl d.d. 31 januari 2017.
•Knot, K. (2017), presentatie van het DNB-jaarverslag 2016.
•Ministerie van Economische Zaken (2016), Energieagenda: Naar een CO2-arme energievoorziening.
•Planbureau voor de leefomgeving (2014), De Nederlandse bevolking in beeld:
verleden heden toekomst.
•Planbureau voor de Leefomgeving/ Centraal Planbureau (2013), Welvaart en Leefomgeving: Horizonscan.
•Provincie Limburg (2015), In Limburg bereiken we meer! In actie voor een welvarend
en sociaal Limburg. Coalitieakkoord CDA, SP, VVD, PvdA, D66.
•Provincie Limburg (2016-1), Koers voor een vitaler Limburg: Sociale Agenda Limburg 2025.
•Provincie Limburg (2016-2), Limburgs Investeringspact: Herstel de verbindingen.
•Raad voor de financiële verhoudingen (2017), Eerst de politiek, dan de techniek.
•Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (2016-1), Opgaven voor duurzame ontwikkeling:
hoofdlijnen uit vier jaar advisering door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.
•Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (2016-2), Dichterbij en sneller: kansen voor
betere bereikbaarheid in stedelijke regio’s.
•Raad voor het openbaar bestuur (2012), Loslaten in vertrouwen: Naar een nieuwe samenwerking
tussen overheid, markt én samenleving.
•Raad voor Verkeer en Waterstaat (2010), Over belangen, beleid en burgers: Zes inzichten over
overheidsturing in het domein van Verkeer en Waterstaat.
•Sociaal en Cultureel Planbureau (2016), De toekomst tegemoet: Leren, werken, zorgen,
samenleven en consumeren in het Nederland van later.

Geraadpleegde websites

www.da2020.nl
www.brightlands.com

O
N
S
22

O
N
S

23 MEI 2017
versie 3 januari

O
N
S
23

23 MEI 2017

Ontwikkelagenda
‘Leven en werken
in het landschap’
van de gemeente
Beekdaelen

Onderbanken Nuth Schinnen

