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CRISIS is een kans is een kreet die we vaker horen –en dan 

denk ik altijd: voor wie dan? Voor degene die zn baan 

kwijtraakt, zn huis niet verkocht krijgt of niet aan het werk 

komt is het geen kans.  Crisis is een ramp voor de mensen die 

het treft.    

Het Centraal Plan Buro geeft aan dat pas volgend jaar de 

werkeloosheid afneemt, dat geeft aan dat er wat licht aan het 

eind van de tunnel komt.  Maar we zijn er nog niet. Onze 

betrokkenheid is nodig, en waar we maar kansen zien moeten 

we als Limburgse politiek ondersteunen en stimuleren.  

de PvdA fractie is er trots op deel uit te maken van deze 

coalitie waar we de afgelopen jaren zelf actief gezorgd 

hebben voor meerdere lichtpuntjes, voor hoop.  Tijdens een 

crisis is het belangrijk dat de politiek zich richt op hoop en zo 

nodig over eigen schaduw en vastgeroeste principes 

heenstapt. Het feit, dat wij als Limburg zo ongeveer een 
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dubbele triplle A status hebben schept ook een verplichting. 

Die verplichting hebben we als coalitie opgepakt. We hebben 

samen een Limburgs antwoord op de crisis geformuleerd, een 

aanvalsplan.  

Komende maand wordt VDL Nedcar officieel heropend. 1500 

medewerkers zijn teruggehaald en daarnaast trekt de 

onderneming nog 400 extra man aan. Wat een fantastisch, 

hoopvol resultaat. We zijn hierin maar een kleine schakel 

geweest. Die schakel, zo vinden wij, moeten we ook zijn voor 

de Media Groep Limburg. De PvdA fractie is ervan overtuigd 

dat de vele schakels die wij de afgelopen jaren hebben 

aangebracht voor veel, heel veel werk zorgt. Terugkijkend 

moet ik zeggen: wat een ongelofelijke reis hebben we de 

afgelopen jaren gemaakt, samen. Over een aantal jaren staan 

hier politici die terugkijken en de aantallen banen kunnen 

opnoemen, de positieve ontwikkelingen kunnen opnoemen. 

Met de VJN 2014 schetst het Provinciebestuur een Limburg 

dat sterk in ontwikkeling is. En dat is geen toeval. In de 

afgelopen 10 jaar hebben opeenvolgende coalities en 

colleges van GS kansen gezocht en gegrepen om de relatieve 

achterstand van Limburg in te lopen. Daarbij is consistent 

gekozen voor een beleid dat gericht is op versterking van de 

economische trekkers om daarmee ook de zwakkere delen 

van onze economie in een versnelling te brengen. De verkoop 

van Essent heeft het mogelijk gemaakt om nóg meer 

middelen in te zetten op dit beleid.  
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Zijn we uit het oog van de storm? In de zorg gaan banen 

verdwijnen, of veranderen van karakter. De staatsecretaris 

geeft binnenkort inzicht in de aantallen. Wij hebben deze 

storm al zien aankomen en hebben met onze eerdere Pvda 

motie samen met de coalitiepartners gevraagd om in de zorg 

in Limburg in te zetten op van werk naar werk, in plaats van 

baan verliezen en misschien thuiszitten. Wanneer gaat dit van 

start? We zien hier graag een hoog tempo, dit moet voor de 

zomer van start gaan. Het mobiliteitsburo in de Jeugdzorg 

heeft bewezen en bewijst dat dit kan. We kunnen niet zorgen 

dat mensen niet ontslagen worden, we kunnen er wel voor 

zorgen dat mensen snel zicht hebben op een nieuwe plek.   

De transitie in het sociale domein komt steeds dichter bij, het 

is aftellen naar 2015. Vanuit een Staten brede werkgroep 

bekijken we of en welke rol de Provincie kan vervullen en 

zullen we met een advies komen voor de volgende Staten. 

Maar we verwachten ook nu al een voortvarende aanpak op 

de vragen die bij de provincie landen, bijvoorbeeld naar 

aanleiding van het Rapport van Geel, of de eerdere motie 

Structuurversterking zorg die de Pvda samen met de 

coalitiepartners hebben ingediend. Een van de vragen die bij 

de provincie komt, zo lezen wij, is om te ondersteunen in de 

communicatie bij de drie d’s . We zijn tot nu toe 

hoofdverantwoordelijke in Jeugdzorg. Een losstaand 

probleem is kinderen die opgroepen in armoede, waar ‘niet-

kunnen meedoen’een pijnlijke werkelijkheid voor is. Passend 
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binnen de vraag naar communciatie is het Kindpakket. De 

landelijke kinderombudsman  adviseert gemeenten om een 

Kindpakket in het leven te roepen waarbij alle regelingen bij 

elkaar staan, er makkelijk toegang toe is en, en hierbij sluit 

het aan bij de vraag naar ondersteuning bij communicatie, 

goede communicatie op nodig is. Wij roepen het college op 

om in Limburg te lobbyen zodat elke gemeente een 

Kindpakket kent. Een van de voorzieningen die ook bij ons 

horen is het Jeugdsportfonds. Het blijkt dat het fonds moet 

worden opgehoogd omdat er zoveel vraag naar is. Op vragen 

hebben wij toegezegd gekregen dat dit gebeurd, wij zien dit 

echter niet terug in de begroting.  

Bijna ontelbare keren heeft het in deze statenzaal geklonken: 

laten we zorgen dat mensen beter en makkelijker over de 

grens kunnen werken. We zijn benieuwd hoeveel moties 

hierover in de tijd zijn ingediend. Welnu, wij komen vandaag 

ook met een motie op basis van een rapport met de 

overduidelijke titel: ‘van stilstand naar verandering. 

Praktische oplossingen voor verbeteringen van de 

arbeidsmobiliteit in de grensregio”” Het EIPA doet daarin hele 

praktische aanbevelingen. Aanbeveling 5 is erop gericht om 

snel in te spelen op korte termijn kansen in de Euregio.  De 

Partij van de Arbeid ziet kansen met deze motie die het 

college oproept de EIPA aanbeveling actief op te pakken. 

Bovendien  zullen wij zelf op korte termijn komen met een 
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initiatiefvoorstel over werken in de kinderopvang in 

Duitsland.  

Het actief samenwerken op het gebied van cultuur over de 

grenzen heen is onlangs officieel bekrachtigd. De PvdA fractie 

wil waarschuwen voor grote ambities en vergezichten: elkaar 

goed informeren, gezamenlijk afstemmen en publiciteit 

organiseren en projecten ontwikkelen, daar gaat het nu om. 

Het Rijk treft ook maatregelen om werkloosheid tegen te 

gaan en stuurt op banen. In een krimpregio kunnen 

regelingen echter heel anders uitvallen; in het onderwijs 

bijvoorbeeld heeft het vooral ervoor gezorgd dat mensen wat 

vroeger met pensioen kunnen, maar het heeft niet geleid tot 

instroom van jonge mensen. We vragen, om in de lobby naar 

het Rijk meer aandacht voor deze verschillen te vragen. Zo 

waarderen wij het zeer dat gedeputeerde Koppe de lobby 

richting Den Haag heeft ingezet om voor corporaties ruimte 

te scheppen om ook in de vrije huursector woningen te 

realiseren omdat daar nog een redelijke vraag naar is. 

Zoals wij het zien ligt onze infrastructuur agenda goed op 

schema en hebben we een aantal hele mooie successen 

binnengehaald. Misschien kunnen we hier nog het succes van 

de lijn Weert – Antwerpen aan toevoegen? De bereidheid van 

onze Staten om te investeren, gecombineerd met de 

daadkracht van onze gedeputeerde  zorgt voor dat projecten 

die al tientallen jaren op een wenslijstje staan, nu 



Pvda Limburg bijdrage Voorjaarsnota 2014          fractievoorzitter Weike Medendorp 

 

gehonoreerd worden. Denk daarbij aan de railagenda en dan 

in het bijzonder de elektrificatie maaslijn.  

Een van de projecten waar wij vandaag over praten is de 

transitie in de woningbouw. Mijn fractie wil benadrukken dat 

wij hierbij altijd ook de enorme opgave in de energietransitie 

zien. Oorspronkelijk zijn wij voorstander geweest van de 

verkoop van Essentgelden waarbij we hebben aangegeven 

dat Limburg extra moet investeren in de energietransitie.  

In Limburg moet, net als in de rest van NL, een forse slag 

gebeuren in het omzetten van bestaande woningen naar 

energiezuinig of energieneutraal. Er is een grote groep 

huiseigenaren van een rijwoning, portiekwoning of 

appartement die voor een extra moeilijke opgave staan: het 

energiezuinig of zelfs energieneutraal maken van deze 

woning in overleg met de buren.. Maar er zijn ook voordelen: 

een gezamenlijke aanpak kan ook kostenverlagend werken. 

De ingewikkeldheid van energiebesparing en energietransitie 

maakt, dat veel mensen niet weten wat een goede aanpak is. 

De provincie moet voor deze mensen aan de slag” (motie). 

Ook vinden wij een heroverweging van het energiefonds op 

zijn plaats, moet dit niet vooral toekomen aan oudere 

woningen? (motie) 

In de lopende bestuursperiode zijn in het coalitieakkoord 250 

miljoen ingezet voor beleidsimpulsen en intensiveringen. Met 

de VJN 2013 werden daar nog eens 40 miljoen aan 

toegevoegd. Minstens zo belangrijk was het feit dat onze 
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Staten ermee hebben ingestemd dat de Essentreserve actief 

ingezet kan worden om te investeren in de Limburgse 

economie om meer werkgelegenheid en welvaart voor de 

Limburgse samenleving tot stand te brengen. Inmiddels 

liggen er projectvoorstellen voor rond 248 miljoen waarvan 

138 miljoen als subsidie. 

Wij zijn er trots op dat we  er in Limburg in zijn geslaagd om 

op basis van een consistente aanpak en een structurele 

samenwerking met bedrijfsleven en kennisinstellingen in 

korte tijd héél veel op gang te brengen. De Chemelot 

Campus,  Maastricht Health Campus, Greenport Venlo en niet 

te vergeten het succes van VDL Nedcar. Het zijn de 

werkplaatsen van de nieuwe Limburgse economie.  We 

vragen wel om de ontwikkeling van de campus in Venlo even 

voortvarend op te pakken als de andere twee campussen. 

Maar voor niets gaat de zon op en het is duidelijk dat er een 

behoorlijke forse inzet van Provinciale middelen op gang is 

gekomen. En juist dat roept natuurlijk ook de nodige vragen 

op: waar is de rem op de ongebreidelde vraag naar de 

volgende miljoenen voor alweer een nieuwe tranche grote 

projecten? Nemen we wel voldoende de tijd om op basis van 

stappenplan en resultaten de volgende stap te kunnen? 

Investeren we voldoende in de juiste governance om 

voldoende waarborgen voor het publiek belang van de 

investeringen te scheppen? Kortom, wij hebben er behoefte 
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aan dat we in control zijn én kunnen blijven als Provincie én 

financier.  

Governance en control zijn niet de enige elementen die 

daarbij van belang zijn. Er is een tendens om geld te 

investeren zonder dat er voldoende zicht is op het 

rendement. En dan bedoelen we niet alleen het 

maatschappelijke rendement, maar vooral ook het financieel 

rendement. Wij vinden het daarom van groot belang dat de 

Staten op korte termijn inzicht krijgen in de inmiddels 

ontwikkelde inzichten omtrent financial engineering. Waar 

tot nu de aandacht vooral is uitgegaan naar projecten en 

investeringen achten wij het noodzakelijk ook voeling te 

krijgen met de terugverdienmogelijheden. Wij hebben 

gisteren bij de behandeling van de jaarstukken duidelijk 

gemaakt dit wenselijk is om toekomstige projecten met 

vertrouwen aan te gaan. Ook willen we graag een discussie 

over het financiele mandaat van de Staten. We zien dat soms 

door stapeling van subsidies uiteindelijk grote bedragen 

worden weggezet en willen hierover eens in debat.  

Bij het vrijmaken van de Essentgelden hebben we een stevig 

kader meegegeven dat we gisteren bekrachtigd hebben. Als 

we kijken naar de nu voorliggende projecten dan ziet mijn 

fractie opnieuw een aantal krachtige projecten. Het project 

Gezonde Scholen wil ik daarbij even eruit lichten als een bij 

uitstek een project dat bijdrage aan de maatschappelijke 

kwaliteit, de kwaliteit van leven in Limburg.  In deze coalitie 
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hebben we gezondheid en gezond leven hoog op de agenda 

gezet. De pvda vind dat de politiek niet de ogen kan sluiten 

voor rapportages van de GGD, waarin in regio’s wordt 

gerapporteerd over de ongezondheid en verkorte 

levenskansen  van de Limburgse samenleving staat. We willen 

dhr Titulaer feliciteren met zijn initiatiefvoorstel MKB fonds, 

dat de mooie status structuurversterkend project heeft. Wel 

hebben we nog een vraag aan hem en de verantwoordelijk 

gedeputeerde. We lezen dat banken ook een MKB fonds 

inrichten, hoe verhoudt zich dat nu en in te toekomst tot 

elkaar?   

Tenslotte, een woord van dank. Dank aan het college voor 

zijn tomeloze inzet, en dank aan het ambtelijk apparaat dat 

hard werkt en resultaten boekt. Maar ook dank aan onze 

mede-statenleden. We doen het toch maar, samen.  

 

 

 

 


