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ACHTERGROND REGIODEAL

Creatief plannen met 35 miljoen
euro subsidie
Noord-Limburg heeft 35 miljoen euro subsidie te verdelen.
Daar weten de acht gemeenten wel raad mee, zo blijkt uit
een overzicht van 51 concrete plannen.
DOOR JOS BOUTEN

Wat moet je doen om Gezondste Regio van Nederland te worden?
Vooral creatief zijn, zo blijkt uit de lijst met 51 plannen die de acht
gemeenten in Noord-Limburg en de provincie hebben goedge-

keurd. Die goedkeuring is het toegangsbewijs dat nodig is om te
mogen slurpen uit een subsidiepot van 35 miljoen euro (zie
kader).
Veel van wat op er op die lijst staat, is al eerder bekend geworden.
Het nieuwe instituut voor future farming in Venlo bijvoorbeeld,
waar de nadruk komt te liggen op onderzoek naar innovaties in de
land- en tuinbouw. Producenten van asperges, aardbeien, blauwe
bessen, champignons en bomen hebben 36 innovatie-onderzoeken
opgestart. En Fontys mag beginnen met een bacheloropleiding
Gezondheid.
Stuk voor stuk voornemens die je gemakkelijk onder de paraplu
van de Gezondste Regio kunt schuiven. De wetenschap dat er tientallen miljoenen euro’s op de plank liggen, heeft de plannenbedenkers echter creatief gemaakt. De al jaren aangekondigde aanpak
van ondermijnende criminaliteit op het platteland, waar de groente- en fruitkwekers steeds meer worden vervangen door wiettelers,
heeft een plekje op de subsidielijst gevonden. En inderdaad, fietsen en wandelen is gezond. Maar dat ook toeristische overstappunten voor fietsers en wandelaars, goed bereikbaar per auto, op
de lijst terecht zijn gekomen, vergt wel wat creatief denkwerk.
Er is duidelijk ook gekeken naar een verdeling die iedereen tevreden stelt, waardoor het doel Gezondste Regio wel wat uit beeld
verdwijnt.
De gemeente Beesel krijgt bijvoorbeeld geld om de omgeving van
het veer naar Kessel op te knappen. En de kop van Noord-Limburg
mag de Maasheggen gaan opknappen, zodat die – net als die aan
de overkant van de Maas in Brabant – op de erfgoedlijst van Unesco terechtkomen. Dat zou dan weer „een positief effect op energie
en klimaat” hebben.

Economie
De economie wordt ook niet vergeten in de Regiodeal Noord-Limburg. Het is de bedoeling om de luchtkwaliteit rond agrarische bedrijven beter te meten. Een goed idee, want slechte lucht is slecht
voor de longen. Maar dat meer meten moet er ook toe leiden dat
de bedrijven betere ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. Opmer-

kelijk is het plan om 16 tot 22 jongeren in de wijk in een bedrijf op
te leiden, buiten de gewone opleidingen om. Goed voor de jongeren, maar ook goed voor de economie. Want het is belangrijk dat
de regio een ‘fitte beroepsbevolking’ heeft, aldus de regiodeal. Nog
een voorbeeld van een plan waarbij je je kunt afvragen wat de relatie is met Gezondste Regio: de acht gemeenten gaan zestig coaches
inzetten die agrarische ondernemers een handje gaan helpen. Niet
om hen te helpen bij het innoveren, maar om hen een ruggensteuntje te geven als ze moeten beslissen over hun toekomst. Stoppen of niet, dat is de vraag voor velen.

Kapstok
Het thema Gezondste Regio is al met al door creatieve geesten gebruikt als een mooie kapstok voor allerlei investeringen in NoordLimburg. En dan gaat er ook geld naar het vervoer van ouderen op
het platteland waar het openbaar vervoer steeds minder rond zal
rijden, naar mobiliteit van ouderen, zodat die minder een beroep
hoeven te doen op de (dure gemeentelijke) Wmo-pot. En naar de
ontwikkeling van 500 elektrische deelauto’s die niet alleen energie
verbruiken maar ook opslaan of afgeven. En naar de bedrijventerreinen waar de vrachtwagens beter moeten kunnen doorrijden,
waardoor de chauffeurs uiteindelijk ook minder lang aan de poorten hoeven te wachten.

Subsidie voor regioʼs om de coronapandemie
goed te doorstaan
Het Rijk sluit zogeheten ‘regiodeals’ af met de verschillende regio’s
in het land. Noord-Limburg is er daar een van; voor deze regio
heeft het Rijk 17,5 miljoen euro gereserveerd. De regio doet met
17,5 euro een flinke duit in het zakje. Bedrijven en onderwijsinstellingen vullen de pot verder aan tot ongeveer 85 miljoen euro. De
regiodeals zijn vorig jaar bedacht, aldus landbouwminister Carla
Schouten in een brief aan de Tweede Kamer, in het eerste jaar van
de coronapandemie. Met flinke investeringen wil het Rijk de regio’s door deze kommervolle tijden helpen en zorgen dat die er in

het post-coronatijdperk beter voorstaan dan ooit. Iedere regio
maakt eigen plannen; Noord-Limburg heeft Gezondste Regio als
thema. In Heerlen en omgeving krijgen ze 40 miljoen euro. Daar
investeren ze in de leefbaarheid, in woningbouw en in versterking
van de sociaaleconomische structuur.

