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de facto buitenlandse, maar ook Waalse autobezitters gaan heffen. Gelukkig
blijkt bij onze liberale vrienden over de
grens geen draagvlak voor zulke plannen. Het is te hopen dat ook de zaak
van de Europese Commissie de Duitse
tolwetgeving van tafel veegt.

De Limburgse economie groeit, de
werkloosheid daalt, en ligt zelfs onder
het landelijke gemiddelde. Er vertrekken minder jonge mensen uit de provincie om elders aan de bak te komen
en er worden 6000 extra banen in 2016
en 2017 verwacht. Nieuwe investeringen, zoals doorontwikkeling van de
Maasplassen staan op voorstel van de
VVD in de startblokken. “Het gaat goed
met Limburg,” zo maakte fractievoorzitter Joost van den Akker de balans op
tijdens het debat over de voorjaarsnota
2016.
Ondanks dat wordt de Limburgse detailhandel geteisterd door een golf van
faillissementen. Dit vergt een gezamenlijke en vooral voortvarende aanpak
van de Limburgse gemeenten en de
Provincie. De VVD bepleit daarom ook
een Provinciale Structuurvisie detailhandel per regio. Hierbij kunnen de
door de VVD reeds ingediende motieStarterslening voor Winkeliers en het
MKB Leningenfonds als uitgangspunt
dienen. Ondanks het feit dat de detailhandel het nog steeds zwaar heeft
groeit de Limburgse bedrijvigheid van
dag tot dag. Zo worden nieuwe bedrijven binnengehaald en starten steeds
meer nieuwe MKB’ers met hulp van de
door de VVD voorgestelde MKB Financieringspoort. Het gaat geweldig bij
VDL NedCar. Waar de fabriek vier jaar
geleden nog op omvallen stond en de
overheid terecht haar nek uitstak om
een overname mogelijk te maken, zijn
we nu trots op de BMW Mini’s die in
Born van de band rollen, straks zo op
de autotrein, via de nieuwe spooraansluiting. De verkoop van de cabrio’s
gaat zelfs als een malle en daarvoor zijn
nu al 1.200 nieuwe medewerkers nodig.
Straks wellicht nog veel meer. Hierop
sluit de ambitie van het onlangs ondertekende Limburg Werkt Akkoord aan,
waarin 8.000 nieuwe leer-werkplekken
worden gerealiseerd tot 2019.
Na de aanslagen dit voorjaar in Brussel staan de open grenzen onder druk.
Het zijn juist deze open grenzen waar
Limburg en de Limburgers als geen andere provincie van Nederland profijt
van hebben. Juist in een tijd dat open
grenzen onder druk staan, voelen wij

Een ander heikel punt in de Euregio
is de discussie over de kerncentrale
Tihange. Binnen de Euregio ruziën verschillende overheden met elkaar om
Tihange te sluiten of juist open te houden. Maar wat levert mogelijk overleg
op, indien de Regio Aken met tal van
gemeenten naar de rechter stapt om de
sluiting van de Belgische kerncentrale
te bepleiten, zónder een oplossing van
het energievraagstuk aan te dragen en
zónder dat zij daar bevoegd toe zijn?
De linkse partijen in de Tweede Kamer
deden voor de bühne nog eenzelfde oproep. Dat is kortzichtig, aanmatigend,
en leidt tot verstoorde verhoudingen
en onbegrip over de grens. Van elkaar
in de haren vliegen, worden de haarscheurtjes in de reactoren niet kleiner.
Juist nu is behoefte aan samenwerking:
Aansluiting van de Clauscentrale bij
Maasbracht op het Belgische net, eenduidige communicatievoorziening en
Europese geharmoniseerde protocollen over gezamenlijke inspecties, toezicht op en stresstests van energiecentrales. Goed dat de Onderzoeksraad
voor Veiligheid nu onderzoekt hoe dit
georganiseerd is. Elk land blijft immers vrij in het kiezen van zijn eigen
energiemix.

ons meer dan ooit verbonden voelen
met de Brusselaars, Vlamingen, Walen
en Europeanen in de strijd voor een
veilig Europa waar in vrijheid onze manier van leven voorop staat. Grensoverschrijdende terreurbestrijding heeft
daarbij de allerhoogste prioriteit om
de voorkomen dat de Euregio een terreurregio wordt. Essentieel voor vrije
verbindingen is dat er, veiligheids-

maatregelen daar gelaten, geen opstoppingen bij de grens ontstaan. De verbondenheid dreigt echter om te slaan
in afkeer indien nieuwe grensbarrières opgetrokken worden. De rommelige invoering van de Belgische tol voor
vrachtwagens zorgt al voor ongewenst
uitwijkgedrag op Limburgse wegen. Helemaal van de gekke is wanneer de Vlamingen een discriminerende tol voor

Los van de hedendaagse economische
vraagstukken en de ontwikkelingen
rondom energie valt er in 2017 historisch wat te vieren. De Provincie Nederlands Limburg bestaat dan 150 jaar. De
VVD acht dit een gelegenheid die we
niet zomaar voorbij mogen laten gaan.
Daarom riep de VVD met een breed gedragen motie het provinciebestuur op
om deze gelegenheid op gepaste wijze
te vieren met de burgers van onze provincie.

Joost van den Akker
VVD-fractievoorzitter
Limburg
joost.vandenakker@vvdlimburg.nl

ij de behandeling van de voorjaarsnota in Provinciale Staten
richtte ik de blik op Londen.
Niet op het Britse EU-referendum,
maar wel op het Verdrag van Londen
dat daar op 11 mei 1867 ondertekend
werd. Hoewel onze provincie Nederlands Limburg als politieke eenheid
bestaat sinds 1839, kwam pas in
1867 formeel een eind aan de situatie dat het zowel een integraal bestanddeel was van ons Koninkrijk als
van de Duitse Bond. Volgens Artikel
1 van de Grondwet uit 1840 bestond
het Koninkrijk der Nederlanden
immers uit tien provinciën, ‘mitsgaders het Hertogdom Limburg, behoudens de betrekkingen van dat
Hertogdom, met uitzondering der
vestingen Maastricht en Venlo en
van derzelver kringen, tot het Duitsche Verbond’. Maastricht en Venlo
bleven dus als vestingsteden vrij van
de Duitse Bond. Toen de Pruisische
minister-president Otto von Bismarck de Bond ontbond in 1866, kon
ook eindelijk de Limburgse kwestie
opgelost worden. Want van welk
land was het nu?
Behalve Nederlandse wetgeving was
tot dan toe ook Bondswetgeving van
toepassing. Zo werden er verschillende provinciale bladen uitgegeven: het Officieel Blad voor Limburg
en het Memoriaal voor de Duitse
Bondszaken waarin voor Limburg
bestemde Duitse verordeningen werden gepubliceerd. Die Bondswetgeving diende nog te prevaleren ook
boven Nederlandse wetgeving. Daar
moeten we met al die tolplannen
nu toch niet aan denken! En behalve een gouverneur, kende Limburg
tevens een Hertogelijk Limburgse
Commissaris voor betrekkingen met
de Duitse Bond. Bovendien moesten
we twee parlementsleden naar het
Bondsparlement in Frankfurt afvaardigen. Pas vanaf 1867 konden we
(althans kiesgerechtigde mannen)
afgevaardigden kiezen die Limburg
ook in Den Haag vertegenwoordigen.
Hoeveel Limburgse liberalen zullen
dat volgend jaar zijn na de Tweede
Kamerverkiezingen?
In ieder geval is het op 11 mei 2017
precies 150 jaar geleden dat Limburg een volwaardige Nederlandse
provincie werd. De VVD acht dit een
gelegenheid om niet zomaar voorbij
te laten gaan. Daarom hebben we het
provinciebestuur opgeroepen om
passende festiviteiten te bevorderen,
zowel op provinciaal niveau als in
de Limburgse gemeenten. Te denken
valt aan een speciale Limburg-trofee
of Limburg-lezing. Daarnaast roepen
we op om bij officiële gelegenheden
op cultureel, sportief, educatief en
politiek gebied hierbij stil te staan,
opdat dit ook echt een feest van en
voor alle Limburgers wordt. Ook
Provinciale Staten zullen op 11 mei
bijeenkomen om deze mijlpaal te
vieren. Tevens is dit een passende
gelegenheid om de nut en noodzaak
van ons effectief functionerend provinciaal bestuur onder de aandacht
te brengen bij de Limburglobby in
Den Haag, Brussel en Düsseldorf.
Zeker in ongewisse tijden van kabinetsformaties… Wellicht weten we
zelfs Koning Willem-Alexander te
bewegen de titel Hertog van Limburg
weer te dragen zoals zijn overgrootmoeder Koningin Wilhelmina als
laatste deed. Want waar Limburgers
ook in deze zomertijd wereldwijd
vertoeven, uiteindelijk ontdekken
we telkens weer: oost west, thuis
best. Een fijne zomer gewenst!

Joost van den Akker
VVD-fractievoorzitter
joost.vandenakker@vvdlimburg.nl

2

LIMBURG LIBERAAL 3 » 2016

LIMBURG LIBERAAL 3 » 2016

3

ACQUISITIE IN LIMBURG: LIMBURGSE INITIATIEVEN
DUIZENDEN EXTRA BANEN SINDS 2012
Sinds 2012 trekt de Limburgse economie
steeds verder aan. We zien dat meer en
meer internationale bedrijven interesse
tonen in onze provincie. Om dit dynamische proces beter aan te kunnen sturen,
heeft de Provincie Limburg wat betreft
acquisitie een sterkere, centrale rol op
zich genomen. Waar voorheen gemeenten vaak met elkaar concurreerden en
een andere Nederlandse provincie, België of Duitsland de “lachende derde”
was, is er nu sprake van een gestructureerde acquisitieaanpak. IJkpunt hierbij was de ondertekening van het convenant Acquisitie in Limburg, waarbij
de wethouders Economische Zaken van
de zeven grote Limburgse gemeenten
(Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen,
Roermond, Weert, Venlo en Venray), de
directeur van LIOF en ikzelf als gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur afspraken om gezamenlijk op trekken om bedrijven naar Limburg te halen.
Dit werpt inmiddels zijn vruchten af.
Over 2016 zijn er nog geen concrete acquisitieresultaten bekend: het jaar is immers nog niet om. Over de afgelopen jaren kunnen we wel conclusies trekken:

in 2015 werd in Limburg maar liefst 72
hectare grond verkocht ten behoeve van
bedrijfsvestigingen of bedrijfsuitbreidingen; 2014 was echt een topjaar met
106 hectare. Als je verder teruggaat dan
zie je hoe de lijn stijgt: in 2013 zaten we
op 74 hectare, 2012 was het totaal slechts
52 hectare. De portefeuille voor dit jaar
is ook weer goed gevuld. In vergelijking
met de andere Nederlandse provincies
doet Limburg het uitstekend. In 2014
zat Limburg bij de top drie provincies
wanneer het ging om buitenlandse investeringen. In datzelfde jaar werd in
Limburg, na Noord-Brabant, de meeste
grond verkocht van heel Nederland.
Het gaat natuurlijk niet enkel om kale
grond verkopen. Vooral van belang is
het feit dat dit soort bedrijven zorgt
voor een substantiële toename van
werkgelegenheid. Denk bijvoorbeeld
aan de 500 extra arbeidsplaatsen dankzij de vestiging van Arvato in Gennep,
de 600 arbeidsplaatsen dankzij de komst
van Action in Echt-Susteren, de 1000
banen dankzij het distributiecentrum
van Leeyen in Sittard-Geleen, 750 banen
dankzij de grote investeringen van de
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Groep Heylen in Venlo, 800 banen dankzij het distributiecentrum van Michael
Kors in Venlo, en natuurlijk de verankering van VDL NedCar en het behoud van
1500 banen inclusief een verwachte extra werkgelegenheid van 2300…
Het naar Limburg halen van bedrijven, of het verankeren van bestaande
Limburgse bedrijven, is dan ook een
topprioriteit binnen mijn portefeuille.
Vooral voor internationale bedrijven is
rechtstreeks contact met de regionale
overheid belangrijk: dit schept vertrouwen en vormt de basis voor de daadwerkelijke investering. Daarnaast zorgt de
Provincie er samen met de betreffende
gemeenten, grondeigenaren en LIOF
ook voor dat de ondernemer maximaal
ontzorgd wordt. Dit gebeurt volgens het
principe van de zogenaamde “one-stopshop”: één loket dat alles regelt. Een
ondernemende, faciliterende overheid
dus. Daar ga ik voor!

men op bezoek bij bedrijven of organisaties in hun thuisprovincie Limburg.

Zo bracht de VVD delegatie in januari
een bezoek aan Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML)
in Weert. Hier bekeken ze de uitwerking
van de decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten in de praktijk.
AMW-ML biedt professionele hulp aan
mensen die in de problemen zijn geraakt

met als doel ze weer te laten participeren in de samenleving. Karin: ‘AMW-ML
fungeert als een voorbeeld voor andere
regio’s vanwege de nauwe samenwerking tussen hulpverleners voor de jeugd
en het Algemeen Maatschappelijk Werk
wat de kwaliteit en goede komt’.
Afgelopen februari waren ze samen met
de lokale afdeling uit Peel en Maas op bezoek bij WP Haton in Panningen, produ-

cent van bakkerijmachines. Het bedrijf
hecht veel waarde aan de begeleiding
en ontwikkeling van hun werknemers,
met name door bijvoorbeeld werkervaringsplekken aan te bieden voor mensen
uit de bijstand. Door de persoonlijke
begeleiding krijgen deze mensen een
echte kans om mee te draaien in het
bedrijf wat ook al heeft geleid tot een
vast contract. “WP Haton heeft oog voor
persoonlijke omstandigheden en probeert echt een lokale voortrekkersrol op
zich te nemen om mensen weer uit de
bijstand te begeleiden. Mooi om te zien
dat ze andere bedrijven in de regio met
hun enthousiasme aansteken”, aldus
Chantal.
In april bezochten Karin, Chantal en de
Statenfractie VDL Nedcar in Born, één
van de grootste werkgevers uit de provincie. Hier werden onderwerpen als
bijscholing, omscholing, samenwerking
met regionale mbo’s, werken over de
grens en werkgelegenheid besproken.
Karin: “De Limburgse economie bloeit,

Nedcar zet dit jaar nog een nieuwe productieploeg aan het werk. Het is mooi
om te zien hoe zij hun verantwoordelijkheid als werkgever nemen en bij
hun zoektocht naar meer dan duizend
nieuwe krachten samenwerken met het
onderwijs en gemeentes (ook over de
grens)”.

Dankzij deze werkbezoeken zien de Kamerleden de uitwerking van beleid in de
praktijk, vinden zij inspiratie voor hun
werk in Den Haag en kunnen zij zich
sterk maken voor specifieke uitdagingen die in Limburg spelen. Aan lokale
VVD’ers dan ook de oproep om contact
te zoeken met Karin of Chantal om meer
Limburgse initiatieven in het zonnetje
te zetten. Op deze manier nemen zij
ook in de toekomst elke week weer een
broodnodig stukje Limburg mee naar
Den Haag.

Karin Straus
Chantal Nijkerken-de Haan
VVD-Tweede Kamerleden

NIEUW PERSPECTIEF VOOR DE WONINGBOUW

Twan Beurskens
Gedeputeerde Limburg
amg.beurskens@prvlimburg.nl

WERKBIJEENKOMST

PFF

Sinds een aantal jaar werkt de VVD
Statenfractie en de liberale Partei für
Freiheit und Fortschritt (PFF) uit de
Duitstalige Gemeenschap (DG) in België
op verschillende manieren samen. Om
deze samenwerking verder te verdiepen bezocht een grote delegatie van de
PFF, met vertegenwoordigers uit Senaat,
Kamer van Afgevaardigden, Waals Parlement, de plaatsvervangende ministerpresident van de DG en de PFF fractie in

Sinds ruim een jaar zijn Karin en Chantal de Limburgse vertegenwoordiging
van de VVD in Den Haag. Gelukkig vindt
het werk van deze Kamerleden niet alleen in Den Haag plaats, het biedt ook
ruimte om op werkbezoek te gaan.
Maandagen en vrijdagen zijn bij uitstek
geschikt om deze bezoeken af te leggen.
Hun portefeuilles, onderwijs en de arbeidsmarkt, vullen elkaar perfect aan
dus het liefst gaan Karin en Chantal sa-

het Parlement van de DG, op vrijdag 10
juni het Gouvernement in Maastricht.
Tijdens het overleg met de Statenfractie
en Tweede Kamerlid Karin Straus werd
gesproken over verschillende actuele
thema’s. Een groot discussiepunt voor
de Belgen was de, door de linkse meerderheid aangenomen, motie met betrekking tot het sluiten van de kerncentrales in België. Daarnaast werd gesproken

over de kansen die er liggen voor een
betere samenwerking op het gebied van
economie,toerisme en het onderwijs.
Het aanhaken van de universiteit van
Luik en de ondernemers uit de DG op de
Brightland Campus Chemelot werd als
kans gezien voor de Euregionale economie en innovatie. Daarbij neemt ook het
leren van elkaars taal een prominente
plek in. Ook het beter aan laten sluiten
van elkaars wandel- en fietsroutenetwerk kan ten goede komen aan de versterking van de toeristisch recreatieve
sector in de regio.
Verder achten beide het zeer wenselijk
om de bilaterale samenwerking tussen
Wallonië en Nederland en vooral tussen
de DG, provincie Luik en Limburg te intensiveren en te verbeteren.

VVD-fractie Limburg
fractie@vvdlimburg.nl

“De rode contouren moeten weg”; dat
is in het kort de boodschap die de G32steden (de grootste 32 steden van Nederland) en 9 investeerders afgaven in hun
recent gepresenteerde Woonvisie. Het
beeld is meteen: dat is in de Randstad….
men wil bouwen….en de grenzen knellen… Toch liggen maar 13 van de 32 steden die deze visie hebben uitgebracht,
in de Randstad. Bij 19 steden buiten de
Randstad, van Groningen tot Roosendaal speelt dus ook iets: de nieuwe trek
naar de stad. Ook zij hebben weer een
versterkte huisvestingsopgave. Dat komt
niet alleen door de extra opgave aan
huisvesting voor vluchtelingen/statushouders en arbeidsmigranten. Nee, een
omvangrijke categorie woningzoeken-

den richt zich op de stad met zijn voorzieningen: werk – retail – cultuur – onderwijs – leisure. Een andere dynamiek
in vergelijking tot de Randstad; er zijn
dus verschillen. Vier van de Limburgse
steden horen ook bij de G32: Venlo, Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht. Hoe
zit dat? In Limburg heerst toch krimp…
hoezo bouwen?

Het Limburgse woonbeleid
Krimp in Limburg, dat is inderdaad het
beeld. Dat beeld is duidelijk te eenzijdig. Vanuit een bijna dogmatische demografie (“gij zult krimpen”) werd het
volkshuisvestelijk beleid onder vuur
genomen. De bevolking krimpt en uiteindelijk krimpen ook overal alle huis-

houdens, is het dogma. Huisvesting van
migranten, van welke aard dan ook, zal
een marginaal verschijnsel in de woonbehoefte blijven. Ook voor de huursector. Er viel niet aan te tornen.
Inmiddels weten we beter. Zowel in de
sociale huur als in de (betaalbare) vrije
sector huur is door het snijden in de
plancapaciteiten bij gemeenten, het
toevoegen van woningen geremd. De
crisis met zijn surplus aan kantoren en
andere gebouwen lijkt even een blessing
in disguise. In de drang tot herbestemmen van gebouwen en complexen wordt
de eerste nood aan extra huisvesting
gelenigd. Prima! Maar we moeten verder kijken. Het zijn niet alleen de sta-

tushouders en de arbeidsmigranten die
onder dak moeten worden gebracht. Het
zijn ook de studenten en de jongeren
die zelfstandig willen gaan wonen, die
nog altijd moeite hebben een woning
te vinden. Voor hen is de naoorlogse
woningnood van Nederland eigenlijk
nooit opgelost. En het legioen van woningzoekenden breidt zich uit: met
de ouderen die in het ‘verkeerde huis’
wonen om langer zelfstandig te kunnen wonen; met huurders die in de toekomst zijn aangewezen op (betaalbare)
vrije sector huurwoningen welke er niet
of onvoldoende zijn. Voor al deze mensen biedt het Limburgse woonbeleid te
weinig kansen. Waarom? Het beleid is
te rigide, te generiek uitgerold over de

hele provincie en te eenzijdig gericht
op het beperken van bouwplannen. Oog
voor verschillen per regio en binnen de
zogenoemde woonregio’s is er daardoor
onvoldoende.

Het perspectief
Er is licht in de tunnel. Vragen van onze
VVD-fractie aan het provinciaal bestuur
en de agendering van de nieuwe ‘agenda Limburgse woningmarkt 2016-2019’
brachten een debat mét resultaten op.
Voor het eerst sinds lange tijd wordt de
noodzaak tot het voeren van een meer
flexibel beleid ingezien. Schoorvoetend,
dat wel; maar de eerste stappen zijn gezet.
Op 20 mei j.l. deed de portefeuillehoudend gedeputeerde Prevoo de toezegging meer flexibiliteit te willen gaan
toepassen in het beleid tussen de woonregio’s onderling en binnen een regio.
Dat betekent dat steden/gemeenten
die een aantoonbare behoefte voor een
specifieke doelgroep kunnen onderbouwen, de ruimte kunnen krijgen. De
provincie Limburg wijst in haar ‘agenda
Limburgse woningmarkt’ op de specifieke behoefte aan betaalbare huurwoningen (zowel sociaal als vrije sector),
voor starters, statushouders, arbeidsmigranten en geschikte woningen voor
zorgverlening aan zelfstandig wonende
ouderen. Dat betekent dus niet alleen
een kwantitatieve flexibiliteit maar
vooral ook een kwalitatieve opgave. Of
zoals de provincie haar doel omschrijft:
voldoende woningen – juiste kwaliteit –
juiste plek – nieuwe kansen benutten –
nieuwe investeringen uitlokken. De provincie zegt de investeringen van de kant
van private investeerders en beleggers
te missen. Dat vraagt dus nog om actie;
het imago van krimpprovincie helpt dan
niet echt.

Anton Kirkels
VVD-fractie Limburg
awp.kirkels@prvlimburg.nl
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STARTERSLENINGEN WINKELIERS
Momenteel zit de winkeldetailhandel
in zwaar weer. De crisis wordt onder andere veroorzaakt door een verschuiving
van koopstromen uit traditionele winkels naar internet winkels. Standaard
producten worden simpelweg vanuit
huis besteld en in korte tijd aan huis
geleverd. De laagste prijs kan voor een
standaard product op een eenvoudige
wijze op internet gevonden worden.

De financiële markten worden onrustig van deze macro ontwikkelingen. De
kredietlijnen van diverse (keten) winkels
worden door banken opgezegd. Nieuwe
leningen voor goede initiatieven worden
vrijwel niet meer verstrekt.
De leegstand in binnensteden neemt
met zorgwekkende snelheid toe. Er zijn
al diverse koopcentra waar een kwart
van de winkels leeg liggen. Dit is een direct gevolg van het voornoemde.
Er zijn diverse initiatieven om vastgoedeigenaren te bewegen de huur marktconform -naar een drastisch lagere huuraan te passen. In diverse steden leidt dit
al tot succes. (Inter) nationale vastgoed
firma’s laten vooralsnog een halsstarrige houding zien en houden vast aan
(te) hoge huurprijzen. Het is onze volste
overtuiging dat de markt hier haar werk
zal doen. De wal keert het schip!

Om het risico van leegstaande spooksteden te bestrijden zijn er meerdere studies en onderzoeken gaande. DE oplossing is nog niet gevonden. Voor Limburg
willen wij een bijdrage leveren voor een
mogelijke oplossing van dit structurele
probleem.

Maatregelen
Het kernwinkelgebied van de toekomst
is compacter en kwalitatief beter ingericht. Aanloopstraten krijgen een andere bestemming. Het parkeerbeleid
zal ook mee bewegen met de veranderende marktomstandigheid. En zoals al
benoemd, huurprijzen zullen drastisch
dienen te dalen. Wellicht dat huurcontracten flexibeler opgesteld worden
(kortere duur, omzet-/rendement afhankelijk).
In de nabije toekomst verleiden winkeliers van het koopcentrum de consument door meer beleving te bieden.
Nieuwe innovatieve ideeën verdienen
een kans. De couleur locale zal een significante plek krijgen waardoor koopcentra unieker worden. Zie vernieuwing als
een kans niet als bedreiging.

Financiering

Motie

MKB financieringspoort

We hebben 13 mei j.l. een motie ingediend die ertoe moet leiden dat startende winkeliers door de provincie gefinancierd kunnen worden.

Dit instrument kan prima dienen ter
voorbereiding van de aanvraag voor het
MKB-leningenfonds. Hulp voor startende
winkeliers is zeer welkom. Het hebben

Om innovatieve ideeën voor startende
winkeliers financierbaar te krijgen willen wij het marktfalen doorbreken door
middel van het MKB-leningenfonds.

Betrokkenheid gemeenten
De provincie Limburg trekt samen op
met deelnemende Limburgse gemeenten.

VLEES OF
GEEN VLEES
JACHT, LANDBOUW EN BALANS.

In Nederland, een vrij land nota bene, is
veel verboden of geboden. De afdwingbaarheid van deze twee uitersten is
vastgelegd in een bijna ontelbaar aantal regels, regels die de huidige ontwikkelingen nauwelijks kunnen bijbenen,
regels waarvan de VVD vindt dat we er
veel te veel van hebben. Zo ook binnen
het terrein van de jacht en de landbouw.
Hoewel net jacht en landbouw het dichtste bij de natuur staan, voelen grote bevolkingsgroepen het tegenovergestelde.
De jager wordt neergezet als een dierenhater die er een sport van maakt om dieren te doden of te verminken. Een zelfde
lot ligt voor de boer in het verschiet. Biologische landbouw wordt gepresenteerd
als het enige goede en reguliere landbouw als het enige slechte.
Toen de mens begon met vlees eten, specialiseerde hij zich snel in alle vormen
van jacht die hem dit nieuwe voedsel
verschafte. We kennen allemaal nog

de inspirerende verhalen uit onze geschiedenislessen waarin uitgelegd werd
hoe de mens als nietig prehistorisch
wezentje in staat bleek mammoeten te
vangen. Wij lazen boeken als Moby-Dick
van Herman Melville en in onze fantasie zaten wij stiekem aan boord van ‘the
Pequod’. Inmiddels was de mens allang
overgestapt naar de landbouw waarmee
het grootste deel van de jacht overbodig
werd doordat de prooidieren simpelweg
in gevangenschap gehouden werden.
De huidige normen ten aanzien van een
diervriendelijkere veehouderij laten de
boerderijdieren (zowel regulier als biologisch gehouden) een steeds natuurlijker leven leiden. Koeien en kippen in de
wei, varkens op strooisel in groepen gehuisvest, vleeskoeien in natuurgebieden
om maar enkele voorbeelden te noemen.
Waarmee de daadwerkelijke verschillen
tussen biologische en reguliere productiewijzen steeds kleiner worden.
Desalniettemin proberen verscheidene
maatschappelijke groeperingen deze
twee oer-bezigheden van de mens,
landbouw en jacht, met alle middelen
te bestrijden. Zij doen dat goed en succesvol, zij schuwen onvolledige of zelfs
misleidende informatie niet. In de stellingname van deze groeperingen doet
zich iets bijzonders voor: terwijl boerde-

rijdieren steeds natuurlijker gehouden
(en genuttigd) worden, mogen dieren
die daadwerkelijk in het wild geboren
zijn en geleefd hebben niet meer worden genuttigd. ‘U zult vegetariër worden!’. Precies daar wringt de schoen
voor een vrij en welontwikkeld mens.
Het ontmoedigen of zelfs verbieden van
de jacht is een voorbode van een proces
dat de mens moet dwingen in een opgelegde levenswijze. Dit terwijl de mens
juist zijn evolutie mede te danken heeft
aan vleesconsumptie. De hoge kwaliteit
eiwitten stelde ons oer-brein in staat
zich te ontwikkelen tot het brein van de
moderne mens.
De gepropageerde onvrijheid voor de
mens en het verstoren van de balans en
natuurlijk evenwicht in de jachtpopulatie is voor ons liberalen onacceptabel.
Een liberaal kiest zijn levenswijze zelf,
binnen de wettelijke normen. De één
is vegetariër en de ander eet vlees. De
één beperkt zich tot biologisch geproduceerd voedsel de ander doet dat niet.
Wij respecteren juist de keuzevrijheid
voor zowel producent als consument en
zorgen zo met elkaar voor jacht en landbouw en balans.

Herman Nijskens
VVD-fractie Limburg
Herman.nijskens@vvdlimburg.nl

van een innovatief idee, dit omzetten in
een businessplan, is voor velen sinecure.

Effecten
Winkeliers met innovatieve ideeën krijgen de kans te starten. Door een overschot aan onroerend goed heeft de startende winkelier ‘het voor het uitzoeken’
dat zal ertoe leiden dat de huurprijs zich
aanpast aan de marktomstandigheid.
Er zal concurrentie ontstaan tussen
steden onderling. De onderlinge verschillen tussen steden worden groter.
De diversiteit en het onderscheidend
vermogen tussen koopcentra wordt ver-

groot. Steden zijn geen eenheidsworsten
meer.
Het ene concept past wel in Venlo maar
niet in Maastricht. Wel in Heerlen maar
niet in Roermond. Leegstand zal worden
teruggedrongen.

Informatie
Mocht u nadere informatie wensen kunt
u mailen met:

John Heuvelings
VVD-fractie Limburg
Jme.heuvelings@prvlimburg.nl

VANUIT VVD REGIO ZUID
Op zaterdag 23 april 2016 heeft de
oprichting van de VVD Regio Zuid
plaatsgevonden in Goirle. In de VVD
Regio Zuid zijn de voormalige Kamercentrales Zeeland, Brabant en
Limburg samengevoegd. Inmiddels
is het tienkoppige bestuur onder leiding van Onno Hoes enthousiast aan
de slag gegaan.
Vanuit Limburg zitten in het bestuur
Maurice Lambriex uit Maastricht met
de portefeuille Communicatie & Campagnes, Evert Kneepkens uit KelpenOler met de portefeuille Talent Recruitment, en ondergetekende John
Niessen uit Venray als Vicevoorzitter
Limburg.
Een belangrijke taak voor het nieuwe
bestuur is om nu voortvarend een
concrete invulling te geven aan de
nieuwe structuur. Het bestuur is dan
ook al druk doende om hun taken
verder vorm te geven aan de hand
van de contourennota, die tijdens de
oprichtingsvergadering is besproken.
Diverse thematische commissies en
werkgroepen worden opgezet en de
bestuurlijke taken worden nader gedefinieerd.
In de nieuwe structuur is er een belangrijk rol weggelegd voor de lokale
netwerken en het is goed om te zien
dat al vele afdelingen met elkaar in
overleg zijn om dit verder vorm te geven. Natuurlijk is dat geen eenvoudige
zaak, maar het streven is, om ervoor
te zorgen dat we dit najaar de zaak
rond hebben. Hierbij moeten we er
met z’n allen voor zorgen dat de lokale netwerken krachtig en slagvaardig

zijn om de taken invulling te geven en
dat er geen afdelingen buiten de boot
vallen of dat er witte vlekken overblijven. Het zijn namelijk deze netwerken
die liberalen gaan verbinden aan de
partij en hen in staat stellen om hun
talent in te zetten voor een liberaler
Limburg en Nederland.
Graag helpen we bij de concrete invulling van de lokaal netwerk. Dus
schroom niet om contact hierover
met me op te nemen. Dit geldt overigens ook voor alle andere zaken
waarvan u vind dat die de aandacht
verdienen van het Regio bestuur.
Uiteraard is het een tijd van veel veranderingen en nieuwe ontwikkelingen. Daarbij proberen wij alle VVD’
ers in Regio Zuid de komende weken
hierover nader te informeren. Heeft u
belangstelling om een bijdrage te leveren aan een van de thematische commissies of werkgroepen dan laat het
mij weten en dan zal ik zorgen dat uw
naam terecht komt bij de verantwoordelijke bestuurder.
In 2016 gaan wij samen met u aan de
slag om ervoor te zorgen dat we als
Limburgse VVD’ers onze rol spelen in
de regio.

John Niessen
Vicevoorzitter regio Zuid

