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BEGROTING 2014

Aan het werk met lagere lasten
GRENZEN SLECHTEN
De VVD-fractie richtte zich bij de begrotingsbehandeling op de kracht
en kwaliteiten van de Limburgers. De
voorjaarsnota stond in het teken van
het versnellen en versterken van de
economische structuur in Limburg. De
VVD Limburg is verheugd over wat het
provinciebestuur in gang heeft gezet en
wat komen gaat. Na het vaststellen van
de begroting op 8 november begint de
uitvoeringsfase. “Nu moet het gebeuren!”, aldus fractievoorzitter Joost van
den Akker.

Startersregeling
De VVD heeft met de motie ‘Startersbeurs
Limburg’ voor Limburgse afgestudeerden,
van MBO tot WO, Gedeputeerde Staten
opgeroepen een regeling uit te werken
om jongeren voor Limburg te behouden.
Onder invloed van de economische crisis
is de arbeidsmarktpositie voor jonge afge
studeerden relatief slecht. Dit is duidelijk
te zien in het aantal werkloze afgestudeer
den. Tegelijkertijd, tegen de achtergrond
van de krimp, moeten de provinciale en ge
meentelijke overheden hun best doen om
deze jongeren voor Limburg te behouden.
Een periode van inactiviteit als gevolg van
werkloosheid bij jongeren moet worden
voorkomen om hun arbeidsmarktkansen
optimaal te houden. Een stage met behulp
van een startersbeurs voor afgestudeerden
kan helpen bij het verwerven van extra
competenties en contacten voor een suc
cesvolle entree op de arbeidsmarkt. “Zo
scheppen we ook in Limburg meer gelijke
kansen voor jongeren om snel aan de slag
te kunnen”, aldus Matin de Beer, initiatief
nemer van de motie.

De overheid is een partner die je niet in de
steek laat bij grote levensrisico’s, maar je
in het dagelijks leven vooral met rust laat.

Traineeprogramma
In 2012 heeft de VVD bij de behandeling
van de campusplannen de motie “Limburg
Traineeship” ingediend om jong talent van
de Sciences-programma’s van de Universi
teit Maastricht aan Limburg te binden.
Daarnaast roept de VVD op de externe
inhuur van de Provincie Limburg structu
reel tot 2 miljoen euro te beperken (tot 20
miljoen euro per jaar) en in plaats daar
van het Limburg Traineeprogramma van
de provincie uit te breiden met 10 trainees
per jaar tot maximaal 50 trainees.

Cultureel erfgoed
Anton Kirkels, woordvoerder cultuur, heeft
dit jaar onderzoek gedaan naar de staat
en het aantal leegstaande monumentale
kerken die wachten op een herbestem
ming. Maar liefst 17 prachtige monumen
tale kerkgebouwen, verspreid over heel
Limburg, kunnen herbestemd worden en
enige voortvarendheid is geboden. Hun
monumentale conditie holt snel achteruit.
Echter, de optelsom van verwerving, res
tauratie en aanpassingen voor de nieuwe
functie, overstijgt de financiële opbrengst
van de nieuwe bestemming. “De functie
‘kerk’ hebben deze gebouwen al lang ver
loren. Het gaat hier om investeren in ons
monumentaal erfgoed. Voor de VVD altijd
al een kerntaak binnen het cultuurbeleid,”
aldus Anton Kirkels. De VVD steekt niet zo
maar geld in kerkgebouwen, maar naast
het behoud van cultureel erfgoed leveren
de investeringen ook werk op en dat is

nu hard nodig. Daarom heeft de VVD een
amendement ingediend om 5 miljoen euro
uit de gereserveerde cultuurgelden vrij te
maken om deze monumenten een nieuw
leven te geven. Levende monumenten heb
ben de beste toekomst!

‘Het Tientje van Meerts’
In 2011 heeft de provincie, op initiatief van
de VVD, de opcenten op de motorrijtuigen
belasting met 10% verlaagd. Het verbaasde
de VVD dan ook dat het wegvallen van de
belastingvrijstelling voor energiezuinige
auto’s in 2014 meteen als meevaller voor
de provinciale schatkist werd ingeboekt.
Juist nu het consumentenvertrouwen weer
toeneemt en de economie wat lijkt aan te
trekken is een extra provinciale belasting
contraproductief en niet in lijn met eerder
beleid. Daarom heeft de VVD samen met de
coalitiefracties een amendement ingediend
om de geraamde meeropbrengsten van de
opcenten voor de resterende twee jaar in
deze coalitieperiode niet te innen, maar
terug te geven aan de Limburger. De belas

tinginning is immers geen doel op zich,
maar slechts een middel om de provinciale
kerntaak infrastructuur mede te financie
ren. Limburg is hierin uniek in Nederland.
De ANWB riep meteen andere provincies op
om het Limburgse voorbeeld te volgen. Het
idee van Statenlid Clemens Meerts levert
de Limburgse automobilist zo’n 10 euro
per jaar op.

Waterschappen
De VVD Limburg heeft daarnaast wederom
gepleit voor de fusie van de waterschap
pen. Waterschapsbesturen graven zich nu
in uit lijfsbehoud, terwijl juist een robuuste
blik op de toekomst richting 2020 leidend
moet zijn. Als in 2015 minder bestuurders
gekozen worden bespaart dit de burgers van
Limburg jaarlijks al 600.000 euro. Er moet
voorkomen worden dat de tarieven verder
stijgen, omdat de waterschappen met de rug
naar elkaar toe staan en de verschillen nog
groter worden.
fractie@vvdlimburg.nl

VVD Limburg tegen tolvignet
Duitsland
De VVD in het Limburgs Parlement
wil dat het provinciebestuur in actie
komt om de mogelijke invoering van
een tolvignet op Duitse autowegen te
voorkomen.

Uitnodiging: VVD Limburg Nieuwjaarsborrel
De VVD Limburg nodigt u van harte uit voor de nieuwjaarsborrel op
17 januari 2014 in Auberge de Rouche te Heerlen. Aanvang om 19.30 uur.

Fractievoorzitter Joost van den Akker
vindt dat het provinciebestuur waar mo
gelijk moet lobbyen. Volgens hem is een
tolvignet een ramp voor het grensverkeer
tussen Limburg en Duitsland. Het is ook
discriminerend voor buitenlandse weg
gebruikers. Want alleen zij moeten beta
len. Ten slotte zou het systeem meer kosten

dan dat het geld oplevert. “Er moet zo snel
mogelijk actie worden ondernomen van
uit de Provincie en Den Haag”, aldus de
fractievoorzitter.

lees meer nieuws op www.vvdlimburg.nl

Limburg is een grensprovincie. Dat
merken we maar al te goed. Als de
industrie groeit in Duitsland, leidt
dat direct tot hogere export, meer
investeringen, meer consumenten
vertrouwen en uiteindelijk tot meer
banen bij ons. De grens biedt ons
voordelen als we bijvoorbeeld over
de grens werken, studeren, tanken,
boodschappen doen of via een van
de grote luchthavens op reis gaan.
Maar ook nadelen voor onze grens
arbeiders, pomphouders of brouwers,
wanneer de accijnsverschillen te
groot worden.
Het daarom is aan liberalen, van lo
kaal tot Europees niveau, om gren
zen te verleggen of te slechten. We
moeten meer samenwerken op het
gebied van economie en infrastruc
tuur om de vrijheid van Limburgse
grensinwoners te vergroten. Dus geen
PKW-Maut of Belgisch wegenvignet.
Wel snellere ICE-verbindingen tussen
Aken en Eindhoven, Venlo en Düssel
dorf, of een autoweg als de L42n tus
sen Landgraaf en Geilenkirchen.
De VVD-Statenfractie heeft daarom
het afgelopen jaar geïnvesteerd in
contacten met onze liberale collega’s
uit Belgisch Limburg en NoordrijnWestfalen, om zo volgens een ge
meenschappelijke strategie te hande
len. De nieuwe internationaliserings
visies van Limburg en Maastricht
bieden daartoe voldoende kansen.
In beide visies pleiten de provincie
en haar hoofdstad voor één locatie
waar burgers, bezoekers studenten,
en bedrijfsleven niet alleen kennis
vergaren over Europa, maar juist
interactief debatteren over Europese
vraagstukken. Hoe kunnen we de
internationale dienstverlening voor
grensoverschrijdend werken en on
dernemen verbeteren, administratie
ve grensbarrières verminderen en de
wirwar van grensinformatiepunten,
Belastingdienst, Bureaus voor Belgi
sche en Duitse Zaken, UWV en Kamer
van Koophandel samenbrengen?
De VVD-Statenfractie is blij dat het
provinciebestuur ons voorstel om
bij Limburgse provinciale plannen
te toetsen wat de gevolgen zijn voor
de gebieden aan de andere kant van
de grens, voortvarend in het besluit
vormingsproces gaat verwerken.
En dan tot slot: met uw steun ben ik
er trots op als liberale kandidaat voor
Limburg de Europese Parlements
verkiezingen van 2014 in te gaan.
Joost van den Akker
voorzitter VVD-fractie Provinciale Staten

joost.vandenakker@vvdlimburg.nl
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UIT HET PROVINCIEHUIS

Het belang van buurtaalonderwijs

TWAN BEURSKENS

Ondernemers

In mijn vorige bijdrage aan Limburg
Liberaal heb ik het belang van het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs benadrukt. Ik kan dat natuurlijk
niet alleen. Regelmatig ga ik daarom op
werkbezoek om mensen te ontmoeten
die concreet met deze verbeteringen
bezig zijn.

Structuurversterking
Het afgelopen half jaar was een zeer
dynamische periode binnen mijn portefeuille Economische Zaken.

Maastricht Aachen Airport
De gebeurtenissen rondom Maastricht
Aachen Airport (MAA) haalden meerdere
malen het (nationale) nieuws. In mei van
dit jaar stemden Provinciale Staten (PS) in
met een voorstel om te onderzoeken of er
voor MAA een duurzame toekomst bestaat,
en stelden hiervoor financiële middelen
beschikbaar zodat de luchthaven tijdens
dit onderzoek een jaar open kon blijven.
Ondersteund door een bijzonder gemoti
veerd ambtelijk ‘team MAA’ ben ik toen
gaan werken aan een aantal scenario’s. In
november heeft Gedeputeerde Staten (GS)
een voorlopige tussenstand aan PS gecom
municeerd, waarbij aangegeven is dat de
voorkeur van GS uitgaat naar een scenario
waarbij de Provincie de luchthaven over
neemt, maar de exploitatie in de vorm van
een concessie in de markt zet. Daarnaast
zal er ook een aantal investeringen in on
der andere materieel, platform, start- en
landingsbaan en de terminal nodig zijn
om de luchthaven weer aantrekkelijk te
maken voor potentiele exploitanten.

“ONDERNEMEN EN DE NEK UITSTEKEN NOG LEIDT TOT SUCCES”
Goed nieuws is dat er met de huidige aan
deelhouders (na stevig onderhandelen)
overeenstemming bereikt is over de aande
lenoverdracht: op elk gewenst moment kan
de Provincie de aandelen overnemen voor
één euro. Er moet echter nog veel onder
zocht en uitgewerkt worden, zodat Provin
ciale Staten in het begin van februari 2014
een weloverwogen besluit kunnen nemen.

Kennis-As Limburg
Naast de luchthaven zorgen ook de struc
tuurversterkende projecten voor de Lim
burgse (kennis)economie, en hieraan ver
bonden de campusontwikkeling, in een
hoog tempo voor groei. De Provincie heeft
haar ambities en de huidige stand van za
ken vastgelegd in een interessante, korte
film*. Samen met de Limburgse kennis
instellingen en het bedrijfsleven werkt de
Provincie aan een toekomstbestendig Lim
burg, waarbij de internationale dimensie
en het feit dat alle betrokken partijen fiks
investeren centraal staan.

LimburgMakers
Binnen mijn portefeuille is niet alleen
aandacht voor grote ontwikkelingen als de
campussen of de luchthaven. Ook het MKB
is van groot belang. Immers, 98% van de
Limburgse bedrijven bestaat uit MKB’ers.
Het LimburgMakers-programma is een
mooi voorbeeld van Provinciale aandacht
voor deze ondernemers: samen met LIOF
en Syntens stimuleert en faciliteert de Pro
vincie de Limburgse high-tech maakindu
strie. Ondernemers krijgen voor concrete
versterking van hun concurrentiekracht
waardecheques gericht op het innoveren
van hun product of service, het optimali
seren van hun bedrijfsproces of het door
ontwikkelen van hun netwerk. In oktober
mocht ik de eerste vijf cheques al uitrei
ken aan evenveel prachtige bedrijven. Als
gedeputeerde Economische Zaken ben ik
er trots op dat ondernemen en de nek uit
steken nog leidt tot succes, en dat blijf ik
graag faciliteren.
*) De film “Kennisas Limburg“ is beschikbaar
op o.a. YouTube en www.limburg.nl (QR-code).
amg.beurskens@prvlimburg.nl

Onderwijs is niet alleen een thema voor
politici en bestuurders, maar vooral ook
voor het bedrijfsleven. Want onderwijs
leidt niet alleen tot individuele ontplooi
ing, het is ook cruciaal voor de kwaliteit
van de mensen die zich op de arbeidsmarkt
begeven. Het is mij opgevallen dat het voor
het bedrijfsleven vaak lastig is om serieus
met scholen in contact te komen. Daarom
hebben we in de nieuwe MBO-wet de mo
gelijkheden vergroot voor mensen uit het
bedrijfsleven om een rol te spelen in het
onderwijs. Wat mij betreft zou de ouder
wetse stage-coördinator ook weer terug
mogen komen. Iemand die namens de
school goede contacten onderhoudt met
het regionale bedrijfsleven en die voor be
drijven een eerste aanspreekpunt is.

Een tweetal typisch Limburgse voorbeel
den over het verbeteren van de aanslui
ting tussen onderwijs en arbeidsmarkt,
wil ik graag met u delen. Deze discussie
houdt voor Limburg namelijk niet op bij
de landsgrenzen. Met name studenten en
het bedrijfsleven realiseren zich dat de
top-technische mbo-instelling net over de
grens in België ligt en de beste Technische
Universiteit net over de grens in Duitsland.

Internationaal
Gelukkig is ook de Limburgse onderwijs
wereld zich in toenemende mate bewust
van de internationale kansen die de geo
grafische ligging van Limburg biedt. Zo
kreeg ik een uitnodiging van het vmbo in
Kerkrade om te komen kijken hoe zij in
hun onderwijs gebruik maken van het feit
dat de RWTH bij hen om de hoek in Aken
ligt. Want deze universiteit geeft niet al
leen mogelijkheden voor universitaire
studenten. Ook voor het beroepsonderwijs
vormt de RWTH een enorme bron van in
spiratie. Zo heeft men er een fantastische
afdeling ‘instrumentenmaker’ die nu ook
voor deze vmbo-leerlingen in het onder
wijs ingepast kan worden. Blijkbaar is de
samenwerking met het Nederlandse onder
wijs goed bevallen want de RWTH heeft
zich nu zelfs, tot grote tevredenheid van
studenten en bedrijven, ook op de Cheme
lot campus in Geleen gevestigd. Juist daar
waar mbo, hbo en universiteit bij elkaar
komen. Ik denk dat daar, maar ook in de
samenwerking met Technisch Instituut St.
Jansberg in Maaseik, nog veel kansen lig
gen voor Limburg.

Buurtaalonderwijs
Een tweede initiatief dat een typische
Limburgse achtergrond heeft, is het ‘buur
taalonderwijs’. Op Euregioscholen krijgen
leerlingen al vanaf groep 5 les in Duits of
Frans. Dit zorgt ervoor dat zij gemakkelij
ker via andere talen kunnen communi
ceren, maar ook dat het zoeken van een
stage of baan over de grens later minder
belemmeringen oplevert. In die zin draagt

KARIN STRAUS
“MEERTALIGHEID VOORDEEL BIJ VINdit ook bij aan de verbetering tussen on
derwijs en arbeidsmarkt. Met name voor
kinderen die een beroepsopleiding volgen
is de arbeidsmarktmobiliteit vaak beperkt
tot de eigen regio. Juist zij hebben dus baat
bij het kennismaken met de taal van de
buren.

Goed voorbeeld
Deze goede Limburgse voorbeelden neem
ik graag mee naar Den Haag. Het leek me
daarom de moeite waard om VVD-staats
secretaris Dekker (Onderwijs)ook over dit
prachtige initiatief te informeren. Ik heb
hem gevraagd om buurtaalonderwijs niet
alleen in Limburg, maar ook langs de Oost
grens van ons land onder de aandacht te
brengen en waar nodig een handje te hel
pen door bestaande belemmeringen weg te
nemen. Ter inspiratie heb ik het handboek
grensoverschrijdend buurtaalonderwijs,
dat door de Euregioscholen in Nederland,
België en Duitsland samen is ontwikkeld,
onlangs aan hem overhandigd.
Het is mooi om te zien dat ook de Lim
burgse politiek zich steeds bewuster is van
het belang van dit buurtaalonderwijs. Zo
heeft de VVD Venlo bijvoorbeeld het be
lang van buurtaal onderwijs opgenomen
in haar verkiezingsprogramma en zijn de
burgemeesters van de Limburgse steden
gezamenlijk in de pen geklommen om bij
de minister het belang van de Duitse taal
ook voor het MBO te benadrukken. De VVD
Limburg amendeerde het eerder al in de
provinciale Begroting voor 2012.

Uitdagingen met dynamiek
2013 is een jaar geweest waarin veel
belangrijke stappen voorwaarts zijn
gemaakt binnen mijn portefeuille. Uiteraard liggen er nog genoeg uitdagingen die ik met veel enthousiasme wil
en zal aanpakken.

ERIK KOPPE

zich thuis voelen. De Limburgse woning
markt moet daarbij voldoende woningen
bieden van de juiste kwaliteit op de juiste
plek, die voldoende doorstromingsmoge
lijkheden biedt en flexibel kan inspelen op
(veranderende) woonwensen. In de huidige
Limburgse woningmarkt is echter sprake
van een grote kwantitatieve en kwalitatieve
mismatch in combinatie met ernstig markt
falen. Op dit moment zijn wij druk doende
om diverse initiatieven verder te ontwikke
len om de woningmarkt weer in beweging
te krijgen en ongewenste ontwikkelingen
tegen te gaan.

Bedrijfsvoering
Eén van de belangrijke uitdagingen op
de huidige regionale arbeidsmarkt is het
koppelen van de juiste mensen aan een
passende klus. Door vraag en aanbod uit
te breiden naar 70 Limburgse (semie-)over
heidsorganisaties vergroten we de kans op
succesvolle matches aanzienlijk. Met die
wetenschap in het achterhoofd hebben wij
op 24 oktober het event “Mijn Droombaan
Limburg” georganiseerd. Het evenement is
geslaagd. Er waren veel bezoekers uit de
sector (semi)overheid, die (on)vrijwillig
op zoek moesten naar hun nieuwe droom
baan. En er waren diverse workshops en
een heuse banenmarkt, die na afloop ook
daadwerkelijk een aantal matches heeft
opgeleverd.

Provinciale wegen
Op 4 september heeft de Raad van State de
provincie Limburg toestemming gegeven
om een deel van de Buitenring Parkstad
Limburg (BPL) ten noorden van Brunssum

Financiën
en Heerlen aan te leggen. Daarnaast is
toegestaan om de rotonde “Avantis” aan
te passen, ongeveer 170 hectare nieuwe na
tuur te realiseren en mogen wij aan de slag
met een wijzigingsplan dat een verdiepte
ligging van de BPL ter hoogte van de Ro
zenstraat in Vaesrade mogelijk zal maken,
zoals de VVD-fractie in 2012 per amende
ment heeft opgedragen. Ik ben blij dat de
werkzaamheden inmiddels zijn gestart.

rende 10.000 ton (circa 500 vrachtauto’s)
aan afvalstoffen van het terrein van het
metaalverwerkingsbedrijf Edelchemie
laten afvoeren en verwerken. Eerder dit
jaar kreeg Edelchemie/Phoenica c.s. nog
een laatste kans om dit zelf te doen, maar
hoewel hiermee een eerste bescheiden aan
zet is gemaakt, hadden wij onvoldoende
vertrouwen dat zij het terrein op korte ter
mijn helemaal schoon zouden opleveren.

Handhaving

Volkshuisvesting

Na een Europese aanbesteding en 1,5 jaar
procederen mogen wij eindelijk de reste

Mijn ambitie is een voortreffelijk woon- en
leefklimaat te scheppen, waarin mensen

Op initiatief van de VVD-fractie is de drei
gende verhoging van de opcenten van de
motorrijtuigen belasting ongedaan ge
maakt. Hierdoor wordt bovenop de eerdere
belastingverlaging van circa 40 miljoen euro
in deze bestuursperiode nog tijdelijk 10 mil
joen euro toegevoegd.
Tot slot wil ik van deze gelegenheid gebruik
maken om u allen alvast een prettige feest
dagen en een succesvol en gezond 2014 te
wensen.

ej.koppe@prvlimburg.nl

DEN VAN EEN BAAN”
Het bedrijfsleven neemt zelf ook veel
goede initiatieven, maar helaas zijn die
vaak versnipperd. Zo zie ik dat grotere
werkgevers acties ondernemen om leer
lingen voor hun vak te interesseren. Het
zou echter veel krachtiger zijn als bedrij
ven hierin meer samen optrekken. Een
mooi voorbeeld daarvan is de OnderwijsBedrijfsleven database, die onlangs door
de Limburgse Werkgeversvereniging
(LWV) gelanceerd werd. Het bedrijfsleven
kan daarin aangegeven wat zij voor het
onderwijs zouden willen betekenen. Het
onderwijs krijgt vervolgens toegang tot
deze database. Inmiddels hebben zich al
zo’n 60 ondernemers ingeschreven. Nu is
het van belang dat scholen deze database
ook actief gaan gebruiken.
In Den Haag zet ik mij in om het onder
wijs in Nederland te verbeteren. Maar deze
verbeteringen manifesteren zich natuur
lijk daadwerkelijk in de dagelijkse prak
tijk. Daar gebeurt het. Daar waar juist ú
de hoofdrol speelt. Met andere woorden:
blijf mij inspireren met goede en creatieve
ideeën om het Nederlandse onderwijs te
verbeteren. Natuurlijk het liefst uit ons
mooie Limburg.
k.straus@tweedekamer.nl

Colofon
Limburg Liberaal is een uitgave van
de Statenfractie em Kamercentrale
Limburg. VVD-leden in de provincie
Limburg ontvangen het blad als bij
lage bij de Liber, het ledenblad van
de VVD
Redactie
Limburg Liberaal komt tot stand
onder verantwoordelijkheid van het
redactieteam van de Statenfractie
en de Kamercentrale: Marc Keijsers,
Joost van den Akker, Evert Kneep
kens, Kelly Regterschot
Vormgeving en pre-press
Wim Schoevers (Saff ier 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.
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LIMBURGSE VVD’ERS

Op de bres in Brussel

WAKE-UP CALL
Zo kun je de uitslagen van de tussen
tijdse gemeenteraadsverkiezingen in
Friesland en Alphen aan den Rijn wel
noemen. De VVD moest een stapje te
rug doen. Dat is heel vervelend, vooral
voor de enthousiaste mensen daar.
Zij hebben hun inspanningen in de
campagne onvoldoende beloond zien
worden.
Natuurlijk kun je allerlei bespiege
lingen houden over lage opkomst,
lokale sentimenten en zo meer. Dat
zal best meespelen. Maar het leert ons
ook dat een verkiezing winnen niet
vanzelfsprekend is. Voor elke stem,
voor elke zetel moet worden geknokt.
Misschien nog wel meer dan vroeger.
De VVD is de grootste partij van het
land. Er wordt dus op ons gelet en op
ons gejaagd. Dat is logisch en niet erg.
VVD’ers kunnen wel tegen een stootje.
Sterker nog, het maakt ons scherper.
De laatste zes keer was ik ook steeds
actief betrokken bij campagnes voor
gemeenteraadsverkiezingen. Als kan
didaat en twee keer als lijsttrekker. Ik
vond het een mooie tijd. Politieke de
batten, inwoners aanspreken, mensen
proberen over te halen: stem op ons!
Zo’n campagne kweekt ook een band
met de mensen binnen de afdeling.
Samen leuke en opvallende acties be
denken en uitvoeren. Vaak ontstond
er een team, een fundament voor een
hechte fractie na de verkiezingen.
Het jaar 2014 staat uiteraard in het
teken van de gemeenteraadsverkiezin
gen. Twee maanden daarna zijn er de
verkiezingen voor het Europees Par
lement. De campagne daarvoor start
(uiteraard pas) ná 19 maart. Met een
prima Limburgse kandidaat. Joost van
den Akker, Statenfractievoorzitter,
staat op plek 7 van de advieslijst. Dat
is op zich een mooie plaats, maar we
hadden hem graag hoger op de lijst
gezien. De leden hebben nu via een
ledenraadpleging hierover het laatste
woord.
De hele gang van zaken rond het tot
stand komen van zo’n advieslijst heb
ik als een nogal schimmig gebeuren
ervaren. Niet alles en iedereen komt
in beeld en het bleek al snel een
gelopen race. De invloed vanuit de
Kamercentrales is naar mijn mening
niet groot genoeg. We stemmen im
mers op mensen en dat kwam niet
voldoende tot uitdrukking. Daar valt
dus wel wat te verbeteren.
Eerst nu Kerstmis; goed moment om
even rust te nemen, gezelligheid met
familie en vrienden; ontspanning
en energie opdoen. Dat kunnen we
dan na Nieuwjaar goed gebruiken! Er
worden door afdelingen allerlei activi
teiten georganiseerd waar regelmatig
‘onze’ ministers, staatsecretarissen en
Kamerleden bij zullen zijn. Want ook
zij staan klaar om u te helpen naar
een klinkend resultaat op 19 maart.
Wellicht ontmoeten wij elkaar bij een
van deze activiteiten.
Ik wens u een zalig en gezellig Kerst
feest en een voorspoedig en vooral
gezond 2014!
Peter de Koning
voorzitter Kamercentrale Limburg

peter.dekoning@vvdlimburg.nl

Limburg midden in Europa
Ik ben nu ruim een jaar Tweede Kamerlid. Zoals ik al eerder heb geschreven
is dat een behoorlijk andere professie
ten opzichte van mijn eerdere functies
als wethouder en gedeputeerde. Maar
wel een mooie en spannende functie en
eerlijk gezegd voelt het toch ook goed
om weer een èchte volksvertegenwoordiger te zijn.

Joost van den Akker staat op de 7e
plaats van de VVD-advieslijst voor de
verkiezingen van het Europees Parlement op 22 mei 2014. De Algemene
Vergadering van Afgevaardigden op het
VVD-congres in Den Bosch heeft de lijst
als zodanig vastgesteld.
“Ik sta voor een Europa dat niet alleen
handelt waar dat nodig is om grenzen te
slechten, maar ook een Europa dat hand
haaft om grenzen te stellen en financieel
de hand op de knip houdt. Met uw steun
sta ik als Limburgse liberaal op de bres in
Brussel”, aldus de huidig fractievoorzitter
in Provinciale Staten.
“Het is toch van de gekke dat we in een
grensprovincie als Limburg nog altijd niet
één beltarief of één OV-chipkaart hebben
voor de hele Euregio, omdat de nationale
telecom- en vervoersaanbieders nog altijd
met de ruggen naar elkaar staan, ten koste

Europa

van de consument? Zulke zaken motiveren
mij om de VVD-campagne te ondersteunen.
Ik vind het mooi daar zo als kandidaat een
bijdrage aan te leveren.”

joost.vandenakker@vvdlimburg.nl

Een uurtje met minister Kamp

Als woordvoerder Europa heb ik de afge
lopen tijd veel van ons continent mogen
zien. Deels stemt mij dat positief: het is
fantastisch om te zien hoe Nederlandse
(en daaronder gelukkig veel Limburgse!)
bedrijven over de grens opereren maar
ook dankbaar gebruik maken van de mo
gelijkheden die Europa biedt. Daar ligt de
ware kracht van Europese samenwerking:
focussen op de interne markt door grenze
loos te ondernemen en samen te werken
op allerlei terreinen waardoor de concur
rentiekracht en het verdienvermogen van
Europa wordt versterkt.

Kerntaken
Op 3 december zijn 20 Limburgse
VVD-leden in gesprek gegaan met minister Kamp van Economische Zaken.
Dit vond aansluitend aan zijn bezoek
plaats aan de Chemelot Campus.
Met de minister zijn nieuwe ontwikke
lingen op de Chemelot Campus beke
ken. De Limburgse campusontwikkeling
sluit immers goed aan bij het nationale
topsectorenbeleid. Besproken werd hoe we
mensen kunnen verbinden aan de regio, of
zelfs aan de provincie Limburg. Hoe kun
nen we ervoor zorgen dat bijvoorbeeld
studenten blijven hangen in Limburg na
hun studie? Hoe zorgen we ervoor dat de
kennis, ervaring en menskracht van pro
fessionals die tijdelijk hier komen werken
in Limburg blijft? Daar zijn veel verschil
lende ideeën over, waarbij een prettig
woon-, werk- en leefklimaat in Limburg
voorop staat.
De leden van de VVD Limburg spreken met
de minister over allerlei zaken, variërend
van de Kennis-As tot de aankomende ge
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Helaas kan ik mijn ogen ook niet sluiten
voor negatieve ontwikkelingen: lang niet
alle neuzen in Europa staan dezelfde kant
op, en van wat er af en toe uit Brussel komt
qua wet- en regelgeving wordt men niet
vrolijk. Het is voor mij als woordvoerder
zaak om hier stevig controle op te houden.
Brussel moet zich bezighouden met haar
kerntaken en niet bemoeien met onzin
nige regeltjes of voorstellen. Dat maakt de
Unie niet sterker en tast het draagvlak aan.

Eigen kracht

meenteraadsverkiezingen van 2014. De
vragen die niet direct beantwoord konden
worden, zijn direct aan het ministerie van
EZ voorgelegd.

Op economische gebied dienen zich de
eerste tekenen van herstel gelukkig aan
en ik ben ervan overtuigd dat Limburg en
Nederland hier sterker uit komen! Het is
daarom ook mooi om te zien dat Limburg
niet meer wacht op Den Haag en een besef
van eigen kracht toont door met veel eigen
initiatieven te komen rondom de Cheme
lot Campus, de Health Campus Maastricht

MARK VERHEIJEN
of Greenport Venlo en hiermee de econo
mische structuur van onze regio verbetert.

GR2014
Met het nieuwe jaar in aantocht staan de
belangrijke gemeenteraadsverkiezingen al
voor de deur! Misschien wel de belangrijk
ste verkiezingen voor elke politieke partij.
De lijsten zijn bekend en de programma’s
zijn geschreven: de campagne kan zo lang
zamerhand beginnen. Ik krijg veel signalen
van enthousiaste kandidaten die staan te
trappelen om hun gemeente sterker te
maken! Samen met Karin Straus en Frans
Weekers zullen wij u vanuit Den Haag zo
goed mogelijk ondersteunen. De inzet die
u heeft getoond rondom de Tweede Kamer
verkiezingen van 2012 ben ik niet vergeten
en daarom wil ik me ook graag inzetten
voor al die Limburgse VVD’ers.
Ik wil u vanaf deze plek alvast een fijne
Kerst toewensen en een spetterend 2014.
Net zoals tijdens de landelijke verkiezin
gen van vorig jaar gaan wij de VVD weer de
grootste maken in onze geliefde provincie!

m.verheijen@tweedekamer.nl

fractie@vvdlimburg.nl

Klankbordgroepen
Op woensdag 23 oktober jl. hebben
de halfjaarlijkse klankbordgroepen
van de VVD Limburg wederom 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 de begrotingsbehandeling in Provinciale Staten tot een
succes te brengen.

Economie, Duurzaamheid en
Cultuur
Een dertigtal leden heeft deelgenomen
aan twee sessies. In het eerste klankbord,
Economie, Duurzaamheid en Cultuur, zijn
verschillende onderwerpen aan bod geko
men. Wat als eerste op tafel kwam is de rol
van de provincie met betrekking tot econo
mische ontwikkelingen. Hierin kwam naar
voren dat de provincie veelal een regisse
rende rol zou moeten hebben. De rol van
de provincie zou zich vooral moeten rich
ten op investeren in plaats van subsidiëren,
meer als voorlichter en facilitator van net

werken. Daarnaast vonden de voorstellen
over de startersbeurs en verlaging van de
opcenten op de motorrijtuigenbelasting
veel weerklank bij de leden.

Infrastructuur, Financiën en
Leefbaarheid
Het tweede klankbord, Infrastructuur, Fi
nanciën en Leefbaarheid, stond in het teken
van de Samenwerking Midden Limburg. Pro
jectmatige samenwerking heeft de voorkeur
van de VVD’ers, dus geen bureaucratische
organisatie optuigen. Daarna werd de aan
dacht gevestigd op vervoer. Limburg heeft
op het gebied van openbaar vervoer veel mo
gelijkheden. Een nieuwe busverbinding tus
sen Mönchengladbach en Roermond heeft
een positief effect op de leisureactiviteiten
in de regio. Tevens zijn de infrastructurele
projecten van groot belang in samenhang
met economische activiteiten. De ontwik
kelingen omtrent de A67 in samenwerking
met de provincie Brabant zijn hierin lei
dend. Het knooppunt Zaarderheike wordt
binnenkort aangepakt.
De avond werd afgesloten met alle leden van
de klankbordgroepen, waarbij iedereen met
de gedeputeerden en de Statenleden infor
meel kon napraten over de toekomst van
onze mooie provincie.
Wilt u ook lid worden van onze Klankbord
groepen? Meld u dan aan via onderstaand emailadres. De eerstvolgende bijeenkomst ko
mend voorjaar wordt tijdig bekendgemaakt.

fractie@vvdlimburg.nl

Campagnevoeren doe je samen
De lokale afdelingen zijn allemaal
volop bezig met hun verkiezings
campagnes. Er zijn inmiddels al een
aantal momenten geweest waarop de
leden, kandidaat raadsleden en de campagneleiders zijn geïnformeerd over
de campagne die de landelijke VVD wil
voeren.
Wat is de ‘tone of voice’ en wat zijn de
‘do’s’ en de ‘don’ts’? Binnen dit kader is
er volop ruimte om een lokale invulling te
geven aan de campagne. Neem die ruimte
ook en pak de campagne goed en serieus
op. Jullie weten zelf het beste welke the
ma’s er lokaal spelen.
De Kamercentrale Limburg is bereid waar
nodig altijd te adviseren en ondersteunen.
Sander Mattheijssen, campagneleider van
de VVD Limburg, staat altijd klaar om uw
vragen te beantwoorden en ‘best practices‘
in heel Limburg te delen.

Op zaterdag 11 januari organiseert de
Kamercentrale in Roermond een bijeen
komst voor de campagneleiders van de
Limburgse afdelingen. Deze ochtend ge
bruiken we om ‘tops’ en ‘tips’ met elkaar
te delen. Daarnaast bespreken we hoe we
campagnes gezamenlijk kunnen uitrollen
richting woensdag 19 maart 2014, de dag
waarop we moeten scoren!
Wij roepen alle campagneleiders op om
zich hiervoor aan te melden. Dit kan via
sander.mattheijssen@vvdlimburg.nl.
Aanmelden kunt u tot en met zondag 5
januari. De bijeenkomst begint om 10.00
uur en zal tot maximaal 12.30 uur duren.
Bent u verhinderd, stuur dan altijd een
vervanger!
Weet elkaar echter ook al de komende
maanden te vinden en versterk elkaar
waar het kan. Laten we er samen een
mooie en succesvolle campagne van ma
ken.

sander.mattheijssen@vvdlimburg.nl
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Maastricht na de
kandidatuur: wat nu?
Allereerst toon je je als Limburg een
goed verliezer en zijn felicitaties aan
het adres van Leeuwarden, culturele
hoofdstad van Europa 2018, op zijn
plaats. En natuurlijk zijn er teleurstellingen en bezinning op het uitgangspunt: waarom was het allemaal te
doen?
De VVD Limburg kiest in haar cultuur
beleid voor de uitgangspunten culturele
eigenheid, profilering en promotie, onder
scheidend vermogen en cultureel onderne
merschap. Dat had er met Maastricht als
culturele hoofdstad van Europa 2018 ook
zeker ingezeten.

Financiële gevolgen
Met het mislopen van de titel viel er dus
20 miljoen euro aan provinciaal, meerjarig
gereserveerd investeringsgeld op cultuur
vrij. De VVD, altijd recht in de leer als het
om de financiële spelregels gaat, wil de gel
den terug laten vloeien naar de algemene
middelen. Een meerderheid van de Staten
ziet dat anders en zo blijkt politiek weer
eens de kunst van het haalbare.
Pragmatisme is geboden, dus neemt de
VVD als Limburgse coalitiepartij het voor
touw bij de keuze van plaatsvervangende
investeringsdoelen.

De provinciale begroting 2014 biedt daar
toe ook echt een uitnodiging. Het cultu
rele investeringsprogramma is nog steeds
voorzien van een investeringsreservering,
maar de doelstelling staat als P.M. (Pro Me
morie) omschreven. Een open speelveld,
dat vraagt om sturing en een nieuw pro
gramma. De begrotingsbehandeling 2014
wordt hét moment.

Cultuur & economie
De VVD-fractie bepleit in de politieke arena
om alvast duidelijke uitgangspunten vast
te leggen. Meerdere culturele doelen kun
nen gediend worden: duidelijke verbindin
gen met werkgelegenheid, de vrijetijdseco
nomie, cultureel ondernemerschap en cul
turele gebiedsontwikkeling. Bijvoorbeeld
zoals dit in Maastricht-Noord speelt in
het Belvedère-gebied met de bijbehorende
infrastructuur. Ook projecten uit andere
delen van Limburg en de Euregio, die in de
scope passen dingen mee. Nadere uitwer
king is noodzakelijk. De Limburgse coalitie
schaart zich achter een amendement van
deze strekking en op 8 november besloten
Provinciale Staten als zodanig. Alweer in
vesteringsruimte voor Limburg, waar eco
nomie en cultuur steeds vaker samen gaan.

De VVD Limburg Statenfractie, v.l.n.r.: Matin de Beer, Lau van Bilsen, Jozanne van der Velden, Anton Kirkels,
Joost van den Akker, Renée Wernink, Perry van der Steen en Clemens Meerts.

Internationale samenwerking

Op 3 oktober heeft de VVD-Statenfractie,
vergezeld door Michel Severijns en Albert Timans van de Maastrichtse VVDfractie, een bezoek gebracht aan de collega’s van de OpenVLD in het provinciehuis te Hassselt.
Tijdens deze bijeenkomst zijn lopende dos
siers besproken, die in de beiden Limbur
gen spelen en een internationaal karakter
hebben. De provincieraadsfractie van de
OpenVLD werd vergezeld door Marino Keu
len (Vlaams Parlementslid en burgemees
ter van Lanaken), Nele Lijnen (Senator en
schepen Hechtel-Eksel) en Igor Philtjens
(gedeputeerde in de Provincie Limburg (B)).

awp.kirkels@prvlimburg.nl

Overleg L42n met NRW spoedig vlottrekken
Het vastgelopen overleg met NordrheinWestfalen over de aanleg van de Landesweg
L42n tussen Geilenkirchen en Landgraaf
moet spoedig vlotgestrokken worden.
Het Land Nordrhein-Westfalen, verant
woordelijkheid voor de aanleg van deze
weg, is hiertoe niet bereid, terwijl met de
weg een grote verbetering van de verkeers
veiligheid en leefbaarheid in Scherpenseel

(D) en Landgraaf kan worden gerealiseerd.
Nordrhein-Westfalen heeft tot op heden
zelfs niet willen overleggen met betrok
ken gemeenten en provincie over de L42n
en stelt zich daardoor niet op, zoals het in
het kader van goed nabuurschap betaamt,
aldus de VVD. Bij motie is het provincie
bestuur dan ook opgeroepen om de dialoog
voort te zetten.

Onderwerpen als de tramlijn MaastrichtHasselt (Plan Spartacus), de positieve ge
volgen in de Belgische grensgemeenten
van de wietpas, hoe verder te gaan met
Maastricht Culturele Hoofdstad en de Eu
regionale arbeidsmarkt werden uitvoerig
besproken. In het voorjaar 2014 zullen de
collega’s uit Belgisch Limburg Maastricht
bezoeken om zo de samenwerking met de
OpenVLD kracht te geven en samen cam
pagne te voeren richting de verkiezingen
voor gemeenten (NL), Federaal Parlement
(B) en het Europees Parlement.
fractie@vvdlimburg.nl

‘Statenlid zijn saai, hoezo?’
Als kersvers Statenlid kwam ik in
een gespreid bedje. De VVD was een
jaar eerder landelijk de grootste
partij geworden en in Maastricht
mochten we in de gemeente én de
provincie aan de coalitie deelnemen.
Als opvolger van Mark Verheijen, die
gedeputeerde werd, kwam ik in een
fractie met deskundige en gedreven
mensen, waarin veel taken al waren
verdeeld. Uitgerekend de portefeuilles die resteerden, pasten naadloos
bij mijn wensen. Veiligheid, verkeer,
handhaving, bedrijfsvoering en subsidies zijn de onderwerpen waar ik
mij aan mag begeven.

Samenwerking
Strikt is het werk niet verdeeld. Fractie
leden werken samen op onderwerpen
en komen in elkaars portfeuilles zon
der de ander voor de voeten te lopen.
Zo heb ik mij in 2011 ingezet voor de
bespoediging van een nieuw belasting
verdrag met Duitsland, omdat de Duitse
fiscus veel gepensioneerden overviel
door alsnog met Duitse belastingaan
gifteformulieren over de jaren 2005
tot en met 2010 te komen vragen om
niet eerder opgeëist belastinggeld over
Duitse staatspensioenen. Met name
mensen met alleen zo’n ‘Duitse rente’
werden hierdoor hierdoor erg gedu
peerd. Als suggestie voor een eenvou

dige oplossing droeg ik aan om Nederland
heffingsbevoegd te maken en Duitsland op
macroniveau voor de te derven belasting
inkomsten te compenseren. Zonder nadere
regeling zou dit negatief uitpakken voor
rijkere gepensioneerden, vanwege de ho
gere belastingtarieven van Nederland. Ik
kreeg een lading kritiek over me heen...
Kennelijk gaan sommige burgers onbe
houwen, ongenuanceerd en op een valse
manier in de aanval, als hen iets niet zint.
Dit was even wennen.

Concrete plannen
De heel grote lijnen zijn al uitgezet in het
coalitieakkoord en grote beleidspeilers als
economie en ruimtelijke ordening zijn
goed in handen bij collega’s. Als achtste
fractielid kan ik me daardoor prima inzet
ten voor concrete onderwerpen, om deze
te onderzoeken, erover te brainstormen
en een politiek voorstel voor te bereiden.
In het coalitieprogramma bij het thema
verkeersveiligheid staat gedragsbeïnvloe
ding voorop, zo las ik in de voorbereiding
van de eerste begrotingsvergadering. In
de concept-begroting stond verder: “het
accent is gelegd op het belonen van goed
en veilig gedrag, vanuit de insteek dat met
belonen en verleiden meer kan worden be
reikt dan met afdwingen”.
Een concrete toepassing voor de verkeers
veiligheid kon ik nergens vinden. Ik zag
dus wel mooie woorden, maar nog geen

plan, nee zelfs geen begin van een plan.
Op basis van wetenschappelijk onderzoek
(“Belonen én bestraffen geeft het meeste
resultaat. ‘Goed’ en ‘Fout’ worden zo na
drukkelijker onderscheiden.”) heb ik toen
voorgesteld om Gedeputeerde Staten be
leid te laten formuleren hoe op provinciaal
niveau gedragsbeïnvloeding via beloning
gestalte kan worden gegeven en dit terug
te koppelen naar de commissie. Een motie
hiertoe is aangenomen.
Onlangs is een pilot geëvalueerd. De pilot
heeft geen positieve resultaten laten zien,
met name vanwege een te kleine opzet van
de pilot. Hoewel aldus niet kan worden
geconcludeerd dat belonen in het verkeer
niet werkt (er is eenvoudig niets uitgeko
men), hebben Gedeputeerde Staten helaas
besloten om geen nieuwe pilot te starten.
Dat is jammer, maar met de politieke rea
liteit kan ik er genoegen mee nemen dat
gedeputeerde Koppe heeft gezegd dat de
provincie na het houden van deze pilot pri
ma uitgerust is om gemeenten te helpen
met wijkprojecten met als uitgangspunt
het terugdringen van slachtoffers in het
verkeer, waarbij belonen een stimulans
moet zijn voor goed gedrag.
Het ministerie ondersteunt diverse effec
tieve maatregelen die werken vanuit het
beloningsprincipe, zoals het Buurtlabel
Veilig Verkeer van VVN, dat woonwijken
kunnen verdienen als de buurt zich per

manent inzet voor de verkeersveiligheid
(zoals Landweert in Venray), de tweejaar
lijkse Nationale Verkeersveiligheidsprijs
voor het beste verkeersveiligheidsinitiatief
en belonen van goed gedrag bij alcohol
controles met de BOB-sleutelhanger. Ver
der stimuleert en faciliteert het Rijk ver
zekeraars en leasemaatschappijen bij het
ontwikkelen van concepten waarbij goed
gedrag wordt beloond. Daarnaast hebben
decentrale overheden zelf de vrijheid om
binnen de wettelijke kaders de best pas
sende maatregelen kiezen om het aantal
slachtoffers ter plaatse terug te dringen. De
motie van de Limburgse Staten sluit hier
prima op aan, aldus de minister.
In het belang van de verkeersveiligheid
in Limburg blijf ik me ervoor inzetten om
ooit meer generieke mogelijkheden voor
belonen in het verkeer te laten bekijken,
omdat de effecten daarvan beter meetbaar
en vermoedelijk ook effectiever zijn. Te
denken valt aan het langdurig controleren
van de snelheid op één provinciale weg en
de weggebruiker te belonen als deze zich
aan de snelheid houdt.

Stoffig Imago
De provinciale politiek heeft een stoffig
imago. De beleidsvelden in het gouverne
ment zijn over het algemeen voor velen
niet erg spannend. Maar het kan anders.
Zo heb ik mij in 2,5 jaar onder meer in
gezet voor prioriteiten in het veiligheids

beleid, problemen met de verkeers
ongevallenregistratie, de Wet HOF
(Houdbare Overheidsfinanciën) en het
schatkistbankieren, doelmatigheid
en doeltreffendheid van subsidies, de
regionale samenwerking in Midden
Limburg, permanente bewoning van
recreatiewoningen en het feitelijk uit
voeren van de in het coalitieakkoord
afgesproken verlaging van de opcen
ten op de motorrijtuigenbelasting.
Graag pak ik dergelijke dossiers op. U
weet me te vinden!
Clemens Meerts is lid van Provinciale Staten van Limburg en gemeenteraadslid in
Maasgouw.

cmjep.meerts@prvlimburg.nl

