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Grensverleggend Limburg
Na een turbulent jaar in de Limburgse
politiek is het tijd om de balans op te
maken richting 2013.

essentieel voor onderwijs, onderzoek en
economische ontwikkeling.

Economische hotspots

Fractievoorzitter Joost van den Akker staat de pers te woord.

provinciale staten van limburg

Begroting 2013
“Limburg heeft voldoende kracht,
kennis en kunde in huis voor vertrou
wen in de toekomst van Limburg”,
aldus fractievoorzitter Joost van den
Akker tijdens zijn inbreng bij de be
grotingsbehandeling 2013. ‘Limburg,
haal het beste uit jezelf’ weerspiegelt
de vrijheid en verantwoordelijkheid
om Limburg sterker te maken, een
van de kernwaarden van de VVD.

sturende opgave voor de provincie. We
moeten echter wel waken voor een bemoeiachtige provincie die ambities niet
kan waarmaken. De motie ‘Perspectief
bouwsector in crisistijd’ kan een impuls
geven om deze grote opgave tot een goed
einde te brengen. De VVD maakt nu de
bewuste keuze dat met een verantwoorde
stimulering projecten in moeilijkheden
vlot getrokken kunnen worden.

De VVD diende drie moties in, die alle met
ruime meerderheid of zelfs unaniem zijn
aangenomen en zag haar vragen positief
beantwoord door het provinciebestuur.

Groene golf voor blauw licht

Exit voor peperdure externen
De VVD is van mening dat Limburg een
sterke toekomst tegemoet kan gaan,
daarvoor zijn wel nog een aantal punten
die aandacht behoeven. “Alle uitgaven –
groot en klein – moeten daarom kritisch
tegen het licht worden gehouden”.
TOP-3 PROVINCIALE ‘STROOISUBSIDIES’:
1. € 1000 Provinciale Fokveedag Belgische
Witblauwe Runderen 2012
2. €2000 Limburgse Dag van het Paard
3. €1000 Verkiezing ‘Pool van het Jaar’

Alle overheden moeten kritisch naar
hun huishoudboekje kijken. Normen die
gelden voor (semi-)overheden moeten
dan ook doorklinken in alle activiteiten van de provincie. De VVD is daarom
van mening dat normuurtarieven voor
externe inhuur niet boven de geldende
Balkenendenorm dienen uit te komen.

Helpende hand bouwsector
Limburg kampt met een grote sloop- en
herstructureringsopgave. Door de huidige economische situatie ligt hier een

De VVD heeft veiligheid hoog in het
vaandel staan. Niet alleen op het gebied
van politie en justitie, maar ook als elke
seconde telt. Met het zogenaamde KARsysteem (korte-afstands-radio) kunnen
hulpdiensten met spoed veilig kruispunten oversteken. Stoplichten staan voor
hen al op groen. Hierdoor lopen andere
weggebruikers geen gevaar en kunnen
hulpdiensten sneller ter plaatste zijn. Met
de motie ‘Groene golf voor voorrangs
voertuigen’ wil de VVD de veiligheid voor
hulpdiensten, medeweggebruikers en patiënten in ambulances garanderen door
heel Limburg. Wat de VVD betreft voeren
wij dit systeem spoedig in heel Limburg
in. Daarnaast diende de VVD nog een
motie in om ruimtelijk-economische,
structuurversterkende projecten te analyseren en te versnellen.

Ideale toekomst dichterbij
De VVD kijkt graag verder dan alleen
2013. Wat telt is hoe Limburg er in 2016,
het einde van deze periode, voor staat. De
VVD is van mening dat door als Provinciale Staten van Limburg verantwoordelijkheid te nemen, de ideale toekomst van
Limburg steeds dichterbij komt.
fractie@vvdlimburg.nl

Het afgelopen jaar begon met gedoe in
de PVV rondom Turkije: het vertrek van
Cor Bosman en het bezoek van president
Gül in april leidden tot het einde van de
coalitie in Limburg. Onze Statenfractie
stond meteen in de campagnemodus met
de actie ‘Welkom? JA! Drugs? Nee!’: de
buitenlandse drugstoeristen blijven gelukkig zelfs in het nieuwe regeerakkoord
met de PvdA geweerd.

Krachtig mandaat
Daarnaast sprak de Limburgse VVD direct
de voorkeur uit voor een coalitie van VVD
met CDA en PvdA. Na weken onderhandelen kwam deze coalitie eind juni uiteindelijk tot stand. Het coalitieakkoord
‘Limburg haal het beste uit jezelf’ onderstreept de vrijheid en verantwoordelijkheid van het individu om Limburg
sterker te maken. Het krachtige mandaat
dat de kiezer ons bij de laatste verkiezingen heeft gegeven, wil de VVD dan ook
voortvarend en zelfbewust oppakken.
Nog nooit werd de VVD zo overtuigend de
grootste: in Nederland èn in Limburg.

Meesterwerken
Maar de VVD kijkt graag verder dan 2013.
Wat telt, is hoe onze provincie er in 2016,
aan het eind van deze Statenperiode,
voor staat. Het bevorderen van werkgelegenheid en economische groei is daarbij
leidend. De redding van NedCar, de Floriade, de Campusvoorstellen en de Buitenring Parkstad zijn daarom zowel waagstukken als meesterwerken. We mogen
ons er immers niet bij neerleggen dat het
aantal werklozen afgelopen jaar steeg
tot meer dan 21.000.

Avantislijn
Ook de Limburglobby in Europa moet
sterker: Limburg moet Brussel niet leren
kennen, maar Brussel moet Limburg leren kennen. De samenwerking tussen de
Universiteit Maastricht en RWTH Aachen
moet uitgroeien tot de eerste Euregionale universitaire gemeenschap. Met de
campus van de RWTH komen tienduizenden nieuwe studenten naar onze buurregio. We zouden toch wel gek zijn als we
daar met het faciliteren van aantrekkelijke studentenwoonruimte in Parkstad en
een snelle verbinding via de Avantislijn
vanaf 2016 niet optimaal op in zouden
spelen? Het vrije verkeer van kennis is

Een eersteklas infrastructuur is daarbij
letterlijk het noodzakelijke aquaduct:
om onze economie te laten stromen,
onze internationale concurrentiepositie
te verbeteren en een vooraanstaande rol
als distributieland te blijven spelen – ook
ter facilitering van een sterk MKB. De
VVD wil dan ook infrastructuurprojecten koppelen aan economische hotspots,
opdat zij onder leiding van gedeputeerde
Twan Beurskens nog beter van de grond
komen.

Startersregeling verlengd
De toekomst van Limburg ligt middenin
een continent waarin de staat een beperktere taak heeft. Minder ambtenaren
en minder waterschappen passen binnen
de ambitie van het regeerakkoord en dat
de provinciale huishouding zich beperkt
tot taken op het gebied van ruimtelijke
ordening, verkeer en vervoer, natuur en
regionaal economisch beleid. Ook de 10%
lagere provinciale opcenten op de Motor
rijtuigenbelasting zijn het bewijs dat
de VVD het verschil kan maken voor de
Limburger. Wèl ligt een enorme opgave
voor de woningmarkt: de VVD heeft er
op aangedrongen dat gedeputeerde Erik

Koppe deze maand de startersregeling
heeft verlengd.

Grenzen verleggen
Het kabinet Rutte-II is intussen aangetreden. Het is goed dat onze achterban de
Kamerfracties daarbij bij hun liberale
leest houden. Dat doen wij bijvoorbeeld
ook met de behandeling van de Wet
Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof)
door de Eerste Kamer. Dat vragen wij in
Limburg ook van u, onze leden. Zoals de
filosoof Karl Popper al aangaf: ‘Dit betekent dat we de confrontatie moeten aangaan met het onbekende, het onzekere
en het onveilige; en wat we aan rede bezitten zoveel mogelijk gebruiken om zo
goed als we kunnen plannen te maken
voor veiligheid en vrijheid’. Daarvoor
moeten wij grenzen durven verleggen.
Wij kunnen dat. De staat van onze provincie is sterk.

Joost van den Akker
fractievoorzitter VVD Limburg

‘Limburg heeft voldoende
kracht, kennis en kunde in
huis voor vertrouwen in de
toekomst’

joost.vandenakker@vvdlimburg.nl
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Even voorstellen: Twan Beurskens
Provincie is geen
Milieu-Sinterklaas
De VVD-fractie in Provinciale Staten
wil dat milieusubsidies kritischer
worden bekeken. Volgens de partij
zijn deze subsidies niet altijd effec
tief. Dat blijkt onder meer uit een
parlementair onderzoek dat 21 no
vember jl. aan de Tweede Kamer is
aangeboden.

‘limburg is een

De Limburgse liberalen wil nu dat ook
de provincie haar milieusubsidies tegen het licht gaat houden, bijvoorbeeld
de subsidie voor elektrische fietsen en
‘groene’ bedrijfswagens zoals taxi’s en
bestelauto’s.

prachtige provincie
die veel te bieden heeft’

Meer met minder

Een nieuwe gedeputeerde voor de VVD
in Limburg: Twan Beurskens, afkom
stig uit Venlo en voorheen wethouder
in diezelfde gemeente. In oktober van
dit jaar werd hij geïnstalleerd met in
zijn portefeuille Economische Zaken
en Grondbedrijf. Tijd om eens bij hem
langs te gaan.
Twan, hoe heb je de overstap ervaren van Venlo naar Maastricht?
Een mooie stap, van wethouder naar gedeputeerde. Ik ben verwelkomd in een omgeving waar hard gewerkt wordt aan de
toekomst van Limburg. De constructieve
relatie met de Limburgse VVD-fractie is erg
prettig en ook de samenwerking met mijn

liberale collega-gedeputeerde Erik Koppe
verloopt uitstekend.
Je hebt de portefuille Economie en
Grondbedrijf. Waar ga je je de komende periode voor inzetten?
De portefeuille die ik hier heb, biedt veel
uitdagingen. Ik wil me vooral gaan inzetten op een aantal belangrijke thema’s. De
drie campussen in Noord- (Greenport),
Midden- (Chemelot) en Zuid-Limburg
(Maastricht Health Campus) zijn sterke
ontwikkelingen in onze provincie, die
diezelfde provincie ook kan ondersteunen
en versterken. Er loopt een kennislijn door
Limburg die het noorden met het zuiden
verbindt, en die lijn zal ons (zeker ook op

internationaal vlak) veel kansen bieden. Ik
vind het geweldig om rond te lopen over
deze campussen en de snelle ontwikkelingen te zien groeien.
Waar liggen voor Limburg nog meer
kansen volgens jou, naast de campussen?
Naast de drie campussen zal ik ook inzetten op toerisme. Limburg is een prachtige
provincie die veel te bieden heeft. De Maasplassen in Midden-Limburg zijn een goed
voorbeeld; hier wordt ambitieus gewerkt
aan het creëren van een topwaterrecreatiegebied. Niet alleen ikzelf ben hier enthousiast over, maar ook de vele ondernemers
die er intensief betrokken zijn.

Zijn er buiten de grote projecten
ook specifieke zaken die je tegenkomt?
Los van deze grote ontwikkelingen lopen
er natuurlijk veel projecten her en der in
de provincie die een extra impuls nodig
hebben. Er gaat geen dag voorbij of er belt
een bedrijf of wethouder om steun van
de provincie. Bij de begroting is door de
Staten unaniem een motie aangenomen
om een analyse te maken. De crisis maakt
het noodzakelijk dat de provincie op economisch gebied extra gas geeft. Uiteraard
moeten we wel prioriteiten stellen!

amg.beurskens@prvlimburg.nl

Liberale Limburgers in Den Haag
Er is veel aan de hand in Europa. De toekomst van de euro, de concurrentiekracht
van de Unie als geheel en van individuele
landen, de uitbreidingsa genda en het
meerjarenbudget zijn slechts enkele thema’s die momenteel volop spelen. En als
gevolg van alle problemen vergeten we
wel eens waarom Europa voor Nederland
zo belangrijk is.

Draagvlak

mark verheijen:
‘europa moet terug naar
de kern waarvoor het is
opgericht’
Na de regeringsverklaring van het
Kabinet Rutte II hebben we de de
finitieve portefeuilles in de fractie
verdeeld. Ik zal namens de fractie
de woordvoering doen op het the
ma Europa. Daarnaast ben ik on
dervoorzitter van de Vaste Kamer
commissie van Economische Zaken
en Landbouw.

Vrede, welvaart, veiligheid: dat is waar Europa om draait. Door een te snelle uitbreiding met nieuwe landen met een geheel
ander economisch en rechtstatelijk profiel
en door zaken als misbruik, verspilling en
verkeerde inzet van middelen vergeten we
dit wel eens. Zo dreigt het draagvlak voor
Europese samenwerking snel te verdwijnen. Dat is jammer en uiteindelijke niet
in ons belang. Daarom moet Europa weer
terugkeren naar de kern waarvoor het is
opgericht en terughoudend zijn met uitbreiding. Dat is de kern van mijn Europese
inzet voor de komende jaren.

Ogen en oren
Daarnaast zal ik natuurlijk als echt ‘Limburgs’ Kamerlid samen met Karin Straus
de ogen en oren vormen voor Limburg in
Den Haag. De belangen zijn groot en de
lijnen met gedeputeerden, Statenleden
en andere Limburgse politici zijn kort. En
samen staan we er voor het Limburgs be-

m.debeer@vvdlimburg.nl

vvd tweede kamerfractie

lang. Tenslotte zullen we waar mogelijk de
campagne op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014 van harte ondersteunen
zodat er ook dan weer overal in Limburg
een sterke VVD staat!

in bedenken van nieuwe producten. Zij
hebben dan ook veel goed opgeleide
vakmensen nodig om die producten
te produceren. We hebben niet alleen
‘knappe koppen’ nodig maar ook ‘gouden handjes’. Daar hebben we er nog
steeds te weinig van. Daarom heeft dit
kabinet 250 miljoen euro beschikbaar
gesteld om de kwaliteit van het onderwijs in het MBO te verbeteren. Meer
schooluren, betere leraren, uitdagende
opleidingen, voldoende aandacht voor
de basisvaardigheden taal/rekenen en
een sterke praktijkoriëntatie moeten
ervoor zorgen dat de kwaliteit van het
MBO omhoog gaat.

mark.verheijen@tweedekamer.nl

karin straus:
‘we hebben niet alleen
knappe koppen maar ook
gouden handjes nodig’
Na 2 jaar het woord gevoerd te heb
ben over zorgonderwerpen mag ik mij
nu bezighouden met Onderwijs. Een
prachtige nieuwe portefeuille met on
derwerpen als basisonderwijs, voort
gezet onderwijs, volwassenenonderwijs
en het MBO.

Mismatch opheffen
het onderwijs en ervoor zorgen dat het onderwijs beter aansluit op de arbeidsmarkt.
De lat moet omhoog en daar ga ik mij de
komende jaren voor inzetten!

Focus op vakmanschap
Goed onderwijs is de basis voor een gelukkig en succesvol leven van onze kinderen.
Onderwijs stelt mensen in staat om hun
talenten te ontwikkelen en zo het beste uit
zichzelf te halen. Een goed opgeleide bevolking is ook economisch gezien belangrijk.
Daarom moet er in het onderwijs meer
aandacht besteed worden aan vakken als
techniek en ondernemerschap. Als VVD
willen wij investeren in de kwaliteit van

“De provincie moet niet voor Sinterklaas
willen spelen”, zegt VVD-Statenlid Martin de Beer. “Onlangs heeft de provincie
Limburg weer 100.000 euro beschikbaar
gesteld voor de aanschaf van elektrische
fietsen. Een werknemer kan hiervoor 100
euro subsidie krijgen. Eerder stelde de
provincie al een subsidieregeling vast
voor de aanschaf van bedrijfswagens op
aardgas, biogas en elektriciteit. De provincie heeft bij de subsidies alle goede
bedoelingen, maar we willen wel weten
wat het oplevert. Daarom willen we bijvoorbeeld weten hoeveel CO2 er nu wordt
gereduceerd dankzij de milieusubsidies.
Volgens het parlementair onderzoek valt
dat namelijk behoorlijk tegen. Het blijkt
bijvoorbeeld dat mensen ook zonder
subsidie milieubesparende maatregelen
nemen. Tot slot willen we weten of er
goedkopere manieren zijn om de doelstellingen van het milieubeleid te bereiken.
Zeker in een tijd van bezuinigingen moet
worden bekeken of we meer kunnen bereiken met minder overheidsgeld”.

Tijdens Rutte I is al een begin gemaakt met
het verbeteren van de kwaliteit en de aansluiting met de arbeidsmarkt. Er zijn actieplannen opgesteld voor het basisonderwijs,
voortgezet onderwijs en het MBO. Deze periode gaan we verder met de uitwerking
van deze plannen. Hierbij gaat mijn speciale aandacht uit naar het MBO en het actieplan ‘Focus op vakmanschap’. Het Nederlandse bedrijfsleven is innovatief en goed

Ook aan de samenwerking tussen het
bedrijfsleven en het MBO moet gewerkt
worden. We krijgen nog teveel klachten over de mismatch tussen onderwijs
en arbeidsmarkt. Die samenwerking
moet dus beter en daar ga ik me voor
inzetten!
Zo zijn er nog talloze andere onder
werpen waar ik de komende jaren mijn
tanden in ga zetten. Helaas teveel om
hier nu te bespreken. Wordt dus vervolgd.
karin.straus@tweedekamer.nl
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Erik Koppe over zijn eerste halfjaar als gedeputeerde:

‘Een enerverende portefeuille’
Sinds juni 2012 is Erik Koppe gedepu
teerde in Limburg namens de VVD. Hij
kijkt terug op de afgelopen zes maan
den en op de begrotingsbehandeling.

of Essentgelden kunnen worden ingezet
in de vorm van leningen in plaats van
buitenlandse obligaties. Ook wordt op dit
moment organisatiebreed onderzocht
op welke wijze de crisis in de bouw kan
worden bestreden, bijvoorbeeld door het
oplossen van knelpunten bij uitvoeringsgerede projecten.

Door mijn ervaring als wethouder en negen jaar als Statenlid heb ik op 29 juni,
mijn verjaardag, een vliegende start kunnen maken. Intussen is de provinciale begroting voor 2013 vastgesteld. De inbreng
van de VVD-fractie onder aanvoering van
Joost van den Akker verdient alle lof.
Daarover leest u op pagina 1 van deze uitgave meer.

Handhaving

woningmarkt”

Op mijn tweede werkdag werd ik voor
het eerst geconfronteerd met de milieuvervuiling op en buiten het terrein van
het bedrijf Edelchemie in Panheel. In
augustus bereikte mij het bericht dat het
terrein vrij toegankelijk was en er acuut
gevaar voor mens en milieu bestond. Binnen één week heb ik het terrein voor de
buitenwereld afgesloten en voor permanente bewaking gezorgd. In de tweede
week is een projectteam in het leven geroepen dat de problematiek oplost en de
kosten op de vervuiler verhaalt.

de resultaten. Daarover de volgende keer
meer.

Vorming Regionale UitvoeringsDiensten (RUD)

Provinciale wegen
Enkele uren na mijn installatie heb ik
met succes het nieuwe Provinciaal InpassingsPlan voor de Buitenring Parkstad
Limburg (BPL) verdedigd. Onlangs werd
het krediet ter grootte van 441 miljoen
euro goedgekeurd en recentelijk mochten wij van de rechter doorgaan met de
noodzakelijke voorbereidingen, zoals het
inrichten van nieuwe natuurgebieden,
het vrijmaken van het wegdeel, archeologisch onderzoek, het verleggen van leidingen en de sloop van woningen. Maar
wij zijn er nog niet, want in het eerste
kwartaal van 2013 moet de Raad van
State beslissen of de weg ook echt mag
worden aangelegd.

Verkeersveiligheid
De door Clements Meerts voorgestelde
pilot ‘Belonen i.p.v. straffen’ wordt op dit
moment uitgevoerd. Ik ben benieuwd naar

“grootste uitdaging is het
in beweging krijgen van de

Volkshuisvesting
De grootste uitdaging waarvoor ik sta, is
het in beweging krijgen van de woningmarkt. De nieuwe startersregeling werd
op 14 december door Provinciale Staten
behandeld. Andere regelingen (sloop- c.q.
transitie- en doorstroomregeling) zijn in
de maak of worden verkend. Ook wordt
bekeken of een garantiefonds uitkomst
kan bieden. Daarnaast wordt bekeken

Het Rijk heeft bepaald dat de milieu
vergunningverlening, toezicht en handhaving van de gemeenten kwalitatief tekortschiet. Door dit samen te voegen met
de provinciale taken kunnen deze kwalitatief verbeterd en efficiënter worden uitgevoerd. Op 1 januari 2013 gaat Limburg
van start met een Noordelijke en een Zuidelijke Regionale Uitvoerings Dienst.

‘Like-je-wijk’: beloon veilig
verkeersgedrag
Maandag 6 november heeft provinciaal Statenlid Clemens Meerts in Berg de
controles van ‘Like-je-wijk’ bijgewoond. In kader van het project belonen in
het verkeer werden hier snelheidscontroles uitgevoerd en automobilisten
die zich aan de snelheid hielden werden beloond.
Het project is tot stand gekomen naar aanleiding van een motie die Clemens
Meerts op 4 november 2011 indiende in het Limburgs Parlement als basis voor het
project Belonen in het verkeer. De strekking van de motie was om weggebruikers
die zich netjes gedragen te belonen. Met deze motie wilden Clemens Meerts c.s.
een dogma doorbreken dat handhaving het enige middel is om de verkeersveiligheid te verbeteren. Verleiden en belonen werkt beter dan afdwingen en straffen,
zo staat te lezen in menige analyse van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
Limburg (ROVL).
Inmiddels zijn de pilots ‘Like-je-wijk’ en ‘Klaar over’ al een aantal weken aan de
gang en zijn de reacties van automobilisten en omwonenden erg positief. De
effecten van de pilot op gedrag zijn pas in 2013 bekend, maar een stuk bewustwording is in elk geval in gang gezet.
Bron: ROVL.nl
clemens@meerts.nl

ej.koppe@prvlimburg.nl

Klankbordgroepen: de leden aan het woord
Op 24 oktober jl. hebben de klank
bordgroepen van de VVD Limburg
voor de tweede maal plaatsgevonden.
In het voorjaar hebben de Limburgse
VVD-leden de Statenfractie punten
meegegeven voor de behandeling van
de voorjaarsnota.
In de laatste editie wist de fractie met
behulp van de leden van de begrotingsbehandeling in Provinciale Staten een
succes te maken.

Economie, Bestuur en
Duurzaamheid
Een dertigtal leden heeft deelgenomen
aan twee sessies. In het eerste klankbord,
Economie, Bestuur en Duurzaamheid,
kwam naar voren dat de provincie veelal
een regisserende rol zou moeten hebben.
De provincie zou zich vooral moeten richten op investeren in plaats van subsidiëren, met daarnaast een rol als voorlichter
en het faciliteren van netwerken.

lijn gewoon durven aanleggen. Daarnaast
moet bij het aanleggen en verbreden van
wegen worden doorgepakt. De aanpak
van de N280 Weert-Roermond, de N271
bij Gennep, de N266 rond Nederweert
en de verbreding van de A2 in MiddenLimburg zijn hierin leidend. Gelukkig
wordt aan de A2-tunnel in Maastricht
hard doorgewerkt en lijkt een extra afrit
bij Maastricht-Randwyck binnen hand
bereik. Over meer asfalt wordt bij de VVD
niet getwist.

Het tweede deel van de avond betrof
de aantrekkelijkheid van de provincie.
Door een goede imagocampagne (regiobranding) en aandacht voor toerisme
kan dit een positieve ontwikkeling door
gaan maken. De ontwikkelingen rond
de Maasplassen in Midden-Limburg en
de ontsluiting van Parkstad door middel
van de Buitenring zijn projecten waar de
provincie ook in toeristisch opzicht aantrekkelijker van wordt.

Ruimte, Infrastructuur en
Financiën
Het tweede klankbord, Ruimte, Infrastructuur en Financiën, opende met het
onderwerp volkshuisvesting. Hier ligt
een grote opgave voor Limburg. Particuliere initiatieven worden op dit moment
veelvuldig ontwikkeld, omdat de bankencrisis en het gebrek aan vertrouwen in de
woningmarkt veel projecten stillegt. De
rol van de provincie hierin moet volgens
de leden van het klankbord vooral regisse-

rend zijn. Initiatieven als een sloopfonds,
startersleningen en samenwerking met
gemeenten zijn cruciaal om de woningmarkt weer open te breken.
Het tweede deel van de avond werd gewijd aan vervoer. De hogesnelheidstrein

stations Luik, Aken en Düsseldorf, alsook
een goede verbinding met Antwerpen
vanuit Weert, zijn cruciaal voor een goede ontsluiting van Limburg op dit gebied.
Met de groei van de onderwijscampus
van de RWTH Aachen moet je de Avantis-

burgse gemeenten. Ik spreek mijn grote
dank uit naar alle vrijwilligers die mede
aan de basis hebben gestaan van dit succes.

ambitieus, doortastend en humorvol. Hij
verdient ten volle ons respect.

De geslaagde avond werd uiteraard gezellig afgesloten. De volgende klankbordgroepbijeenkomst vindt plaats op
woensdagavond 27 maart 2013 in de
Oranjerie in Roermond. U bent van harte
welkom!

fractie@vvdlimburg.nl

wisseling van de wacht
De Limburgse VVD heeft een turbu
lente periode achter de rug. Een pe
riode die begon met de breuk in de
Limburgse PVV-CDA-VVD-coalitie.
Gevolgd door de breuk in de lande
lijke gedoogcoalitie van dezelfde
signatuur.
In Limburg ontstond de nieuwe coalitie CDA-VVD-PvdA. Twee gedeputeerden mogen we leveren. Mark Verheijen was er al. Erik Koppe kwam er
bij. Maar of het nog niet ingewikkeld
genoeg was: Mark Verheijen werd naar
de Tweede Kamer geroepen. Ook voor
hem moest een nieuwe gedeputeerde
komen. Die werd gevonden in Twan

Beurskens. Door de positieverandering
van Erik Koppe kreeg de Statenfractie
met Joost van den Akker een nieuwe fractievoorzitter en werd Martin de Beer als
nieuw Statenlid begroet. Eindelijk weer
rust aan het Limburgse politieke front.
De VVD heeft opnieuw gezorgd voor een
kwalitatief hoogwaardige bemensing
in de Limburgse politieke arena en mag
daar trots op zijn.

DANK
De Tweede Kamer-verkiezingen waren
voor de VVD een eclatant succes, een historische overwinning. We werden niet
alleen de grootste partij van Nederland,
maar ook van Limburg en in vele Lim-

LIMBURGSE VVD
De overwinningsroes was van korte duur
en werd overschaduwd door de gebeurtenissen in Roermond. De landelijke en
Limburgse media lieten die prooi niet
meer los. Die gebeurtenissen en publiciteit doen de VVD geen goed. Het daaraan verbonden menselijk leed is evenwel
vele malen erger. We moesten vervroegd
afscheid nemen van onze voorzitter Ricardo Offermanns. Een voorzitter met
onmiskenbare capaciteiten. Inspirerend,

REGEERAKKOORD
Ten slotte het regeerakkoord. Een akkoord dat in eerste instantie de VVD op
haar grondvesten deed schudden, maar
met gelukkig een aangepaste vorm en
het daarbij uitgesproken excuus de rust
terugbracht in onze gelederen. Ik ben er
van overtuigd dat Mark Rutte c.s. er alles
aan zullen doen het hernieuwd vertrouwen niet te beschamen.
Aad Niemer
voorzitter a.i. VVD Limburg

aad.niemer@vvdlimburg.nl
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Cultuurbeleid is ook een kunst
De VVD Limburg wil dat ondersteuning
aan Limburgs cultureel erfgoed econo
misch en educatief rendement oplevert.
Dat staat in de visie ‘Cultuurbeleid is
ook een Kunst’, die VVD-Statenlid An
ton Kirkels onlangs heeft aangeboden
aan Provinciale en Gedeputeerde Staten
van Limburg. Daarnaast vindt de VVD
dat cultuurproductie geen taak van de
overheid is en we meer kunnen putten
uit lokale initiatieven.
“Het is belangrijk dat jeugdigen met de
veelheid van cultuur kennismaken, zodat

zij later hun eigen keuze kunnen maken”,
aldus Kirkels. Het aanbreken van een nieuwe planperiode cultuur in Limburg is een
van de aanleidingen voor deze notitie. De
VVD wil aanzetten tot gedachtenuitwisseling, gericht op verandering en ontwikkeling naar een goed ambitieniveau.

een taak van de overheid is, maar cultuurproductie niet. Toch heeft de overheid een
rol in de archief- en monumentenzorg, in
het museum- en bibliotheekstelsel en in
het zekerstellen van de beschikbaarheid
van kennis en vakbekwaamheid.

Cultuuractivisme
Aan de basis van het Limburgs cultureel
erfgoed is het van cruciaal belang dat
provinciale ondersteuning rendement oplevert, zowel economisch als qua beleidsrendement in educatie en participatie.
De VVD is van mening dat cultuurbehoud

Daarbij is volgens de VVD een verband tussen cultuur en eigen ondernemerschap
van groot belang. Zo blijft de cultuur zijn
intrinsieke waarde behouden ter vrije beoordeling door ieder individu. In diverse
Limburgse gemeenten komen ideeën en
initiatieven naar voren op het gebied van
cultureel ondernemerschap. Door te putten uit deze lokale initiatieven kan vernieuwing ontstaan en het cultureel aanbod vitaal en attractief blijven. “De VVD
ziet graag mensen excelleren, het beste uit
jezelf halen. Als je in die lijn lokale initiatieven wil laten uitgroeien tot grotere
betekenis, moet je ze opzoeken en waar
nodig ondersteunen. Dat vraagt om echt
cultuuractivisme van onze provincie”, zo
meent Anton Kirkels.
De notitie is te downloaden op vvdlimburg.nl

a.kirkels@weert.nl

Derde Limburgse Masterclass:
op weg naar 2014
Ook in 2013 zal in Limburg weer een Mas
terclass worden georganiseerd. Deze Mas
terclass is bestemd voor ambitieuze VVDleden in de Kamercentrale Limburg, die
nu reeds politiek actief zijn of die serieus
overwegen zich voor de gemeenteraadsver
kiezingen van 2014 voor de VVD kandidaat
te stellen. Deze Masterclass kan los worden
gevolgd van de andere cursussen ter voor
bereiding op de verkiezingen.
Het doel van de Kamercentrale is om met
deze Masterclass talentvolle kandidaten op
te leiden die geschikt zijn voor de functie
van politiek vertegenwoordiger of bestuurder. Het accent van deze Masterclass zal
inhoudelijk liggen op Gemeenteraads
verkiezingen en de vorming van - hopelijk
zoveel mogelijk - colleges van B&W met
VVD-wethouders. Zo scholen we kandidaten die de stem van de kiezers en de
partij vertegenwoordigen en die goed in
het profiel van een VVD-politicus passen.
Daarnaast geeft het de deelnemers de mogelijkheid om een netwerk op te bouwen
en zichzelf zichtbaar te maken binnen de
VVD Limburg.

Deze Masterclass is bedoeld om politiek en
bestuurlijk talent in onze Kamercentrale
te ontwikkelen. Ook in 2013 zal een acht
dagen durende college- en workshopreeks
worden aangeboden. Professionele en prominente inleiders uit onze partij, de wetenschap en het bedrijfsleven trainen dan de
geselecteerde VVD’ers in de vele noodzakelijke liberale en professionele politieke
vaardigheden. De Masterclass is dan ook
zodanig opgebouwd dat er na een kennismaking en introductie ‘Liberale Loopbanen’ zowel een verdieping van het liberalisme wordt gegeven als bijvoorbeeld de
uitbouw van vaardigheden in modules als
onderhandelen, debat en mediatraining.
Deze elementen worden vervolgens samengebracht in de gemeenteraadssimulatie,
een Lagerhuisdebat en een lunch of diner
pensant.
De Masterclass zal plaatsvinden in De Pastorie in Roermond op de volgende zaterdagen: 23 maart, 20 april, 18 mei 15 juni,
31 augustus, 28 september, 26 oktober en
22 november.

De bijdrage voor de gehele cyclus bedraagt
275 euro.
Het aantal plaatsen is beperkt en de groep
wordt zo optimaal mogelijk samengesteld in samenwerking met de Limburgse
Scoutingcommissie. Er zal dus een selectie
plaatsvinden, mede op basis van het CV, de
gevolgde opleidingen binnen de VVD en de
politiek-bestuurlijke ervaring.

De fractie van de VVD Limburg in Provinciale Staten: (v.l.n.r.) Anton Kirkels,
Joost van den Akker, Lau van Bilsen, Jozanne van der Velden, Robert Bouten,
Martin de Beer, Clemens Meerts en Perry van der Steen.

Agenda 2013
Vrijdag 11 januari
Nieuwjaarsbijeenkomst
VVD Limburg in Gennep
Woensdag 27 maart
Klankbordgroepen
VVD Limburg
Zaterdag 6 april
Symposium VVD Limburg
Maandag 15 april
ALV VVD Limburg
Woensdag 23 oktober
Klankbordgroepen
VVD Limburg
Maandag 4 november
ALV VVD Limburg
Vrijdag 20 december
Nieuwe Ledendag
VVD Limburg

Colofon
Limburg Liberaal is een uitgave van de
Statenf ractie en Kamercentrale Limburg.
VVD-leden in de provincie Limburg ontvangen
het blad als bijlage bij Liber, het ledenblad
van de VVD.
Redactie
Limburg Liberaal komt tot stand onder verantwoordelijkheid van het redactieteam van
de Statenfractie en de Kamercentrale: Joost
van den Akker, Robert Bouten, Wout Barentsen, Kelly Regterschot en Marc Keijsers.
Meer informatie kunt u vinden op de website
van de Statenfractie en Kamercentrale.
Vormgeving en pre-press
Wim Schoevers (Saffier Public Relations,
Leidschendam)
i.o.v. VVD Alg. Secretariaat
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk, Gennep
Advertenties
fractie@vvdlimburg.nl
Correspondentieadres
Secretariaat VVD-Statenfractie
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht
fractie@vvdlimburg.nl
www.vvdlimburg.nl
043 - 389 70 74 (ma-vr)
Heeft u tips, wilt u zelf een bijdrage leveren,
of de redactie uitnodigen voor een interview
of verslag van een leuke bijeenkomst? Neem
dan contact op met de redactie.

Vanaf heden tot 15 januari 2013 kunt u zich
per e-mail aanmelden bij de opleidings
functionaris van de KC Limburg: john.
niessen@vvdlimburg.nl. Bij deze aanmelding gaarne uw CV bijvoegen en daarnaast
motiveren waarom u wilt deelnemen aan
deze Masterclass en wat uw ambities zijn
binnen de VVD.
John Niessen
bestuurslid Opleiding en Training a.i.
VVD Limburg

john.niessen@vvdlimburg.nl

liberalisme en het economisch beleid in limburg
De provincie heeft een belang
rijke taak bij het bevorderen van
de economische ontwikkeling in
Limburg. Of het nu gaat om de
campusontwikkeling rondom de
DSM-fabrieken of de redding van
NedCar. De provincie staat klaar
met een subsidiekanon en een ba
taljon beleidsambtenaren. Maar
waar houdt de provinciaal-econo
mische overheidstaak eigenlijk
op?
Voor liberalen is deze vraag nog niet zo
makkelijk te beantwoorden. Voor een
partij als de SP des te eenvoudiger, namelijk: bij de grenzen van Limburg. Inhoudelijk kent het economisch beleid
van de socialisten nauwelijks grenzen.
De SP had daarom graag gezien dat de

Provincie NedCar had gekocht. Zo had de
‘oude industriepolitiek in Limburg kunnen herleven’. Nedcar was dan onder het
toeziend oog van ambtenaren elektrische
auto’s gaan bouwen.
Voor liberalen gaat dit veel te ver. Zo
wees bijvoorbeeld de liberaal econoom
Friedrich von Hayek in zijn boek ‘The
Road to Serfdom’ op de beperkingen van
overheidsingrijpen. Hij geloofde niet
dat ambtenaren zoiets complex als de
economie kunnen aansturen. De markt
met ontelbare prijssignalen en prikkels
is daartoe veel beter in staat. Dat geldt
natuurlijk ook voor het beheren van een
autofabriek.
De redding en overname van NedCar
door het bedrijf VDL past daarom in ons

liberale straatje. Maar hoe zit het met de
campussen? In de Statenvergadering van
12 oktober jl. gaven Provinciale Staten
groen licht voor de verdere ontwikkeling van de Maastricht Health Campus.
De komende tien jaar moeten rondom
het Academisch Ziekenhuis Maastricht
40 nieuwe medische bedrijven opstarten.
Goed voor 1100 extra arbeidsplaatsen.
Maar is bij die campusontwikkeling wel
een rol weggelegd voor de overheid? In de
Statenvergadering heeft de VVD de overheidstaak beperkt tot wat ik de ‘Triple-A’
heb genoemd. Het gaat om het Acquireren, Aanjagen en Activeren. Zo kan de
provincie nieuwe bedrijven acquireren
door een stevig relatienetwerk op te bouwen. Het aanjagen van innovaties kan via
gerichte provinciale onderzoekssubsidies

of vouchers. En bij het activeren kan
de overheid zorgen voor het beroepsgericht opleiden en trainen van mensen. Zo kunnen Limburgers het beste
uit zichzelf halen.
De ‘Triple-A-gedachte’ geeft dus
voorrang aan initiatieven vanuit de
markt. Het weerspiegelt bovendien
de beperkte rol van de overheid. Een
overheid die slechts bij marktfalen
een steuntje in de rug kan geven. De
‘Triple-A-gedachte’ zou daarmee een
liberale toetssteen kunnen zijn voor
het economisch beleid in Limburg.
Martin de Beer is lid van Provinciale Staten van Limburg en gemeenteraadslid in
Heerlen.
martin.debeer@vvdlimburg.nl

