
 

Provinciale Staten verkiezing Limburg 2023, laat het ondernemend 
hart kloppen! 

 

De verkiezingen voor provinciale staten naderen met rasse schreden. Ondertussen is de 
onzekerheid voor ondernemers door tal van factoren groter dan ooit. Een mogelijke recessie 
ligt op de loer, de inflatie neemt hand over hand toe. Het stikstofdossier houdt ons in een 
ijzeren greep en vakmensen zijn niet aan te slepen. Vergunningverlening op alle fronten 
blijft achter. Kortom geen rooskleurig beeld. De industrie heeft het moeilijk en het 
vestigingsklimaat holt steeds verder achter uit. Werk aan de winkel! 

De LWV vraagt dan ook aandacht voor een aantal specifieke onderwerpen m.b.t. deze 
statenverkiezing: 

1. Het vestigingsklimaat. 

- Het stikstofdossier moet uit de knoop worden gehaald met werkbare contouren 
waarbinnen het provinciebestuur in staat moet zijn om ondernemers weer te laten 
ondernemen, woningen te bouwen , infra te verbeteren etc. 

- Vergunningverlening op tal van gebieden zoals woningbouw, infra, ontgrinding, 
bedrijventerreinen etc moet eindelijk weer los getrokken worden. Wij vragen ook 
moed van bestuurders om bij vage en onduidelijke contouren hun 
verantwoordelijkheid te nemen i.p.v. te blijven wachten op meer duidelijkheid (die 
er niet komt). Nieuwe, duurzame woningen is een must, ook om jonge talenten in 
Limburg te houden of te mogen verwelkomen uit andere delen van Nederland. Mooi 
en betaalbaar wonen in een prachtige omgeving zou een speerpunt voor Limburg 
moeten zijn. 

- De netcongestie moet nog veel meer tegen gegaan worden met diepte investeringen 
in het energienetwerk en infrastructuur. Het is onacceptabel dat nieuwe bedrijven 
zich hier niet kunnen vestigen of uitbreidingen jaren op zich laten wachten omdat 
we de energie infra niet op orde hebben. Aandacht ook voor local energy hubs en 
alternatieven. Ook omdat deze achterstand ons ook belemmert in de voorgenomen 
verduurzaming en elektrificatie. 

2. Arbeidsmarkt 

- Aandacht voor goed aansluitend onderwijs op de behoeften van de ondernemers  
alsook projecten om een leven lang ontwikkelen goed op de kaart te zetten. Hier  
hebben we een megaklus voor de komende tientallen jaren. 

- aandacht voor goede huisvesting en integratieprogramma’s. We kunnen niet zonder  
een toenemend aantal internationale werknemers. 

- Limburg moet zowel op mbo/hbo als wo niveau gekend worden als een  
aantrekkelijke provincie waar het leven aangenaam is in een unieke internationale  
bedding om zo ook jongeren hier te houden alsook aan te trekken. Het typisch 
Rijnlands denken vanuit goed werkgeverschap en brede welvaart moet herkenbaar 



 

ervaren worden hier in Limburg want dat past bij ons en 
onze prachtige familiebedrijven historie. Dit betreft dus niet 
alleen aantrekkelijke carrièrekansen maar ook cultuur/sport/ recreatie etc. 

- Verbeter de internationale samenwerking ook op het gebied van arbeidsmarkt en  
onderwijs. Samenwerking vanuit opleidingsperspectief o.a. met de RWTH etc. 
Facilitair maximaal dat medewerkers over de grens kunnen werken zonder 
beperkende fiscale of sociale zekerheidswetgeving. Het is nog steeds een doorn in 
het oog dat de grenswerkersregeling binnen het ministerie van Financiën nog steeds 
niet is opgelost waardoor medewerkers vanuit een ander woonland gehinderd 
worden om thuiswerk te verrichten. 

- Programma’s voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid zijn noodzakelijk gegeven de  
vergrijzing en ontgroening, zoals hierboven ook al vermeld met een leven lang 
ontwikkelen. Dit zal een speerpunt in Limburg moeten zijn willen we de 
arbeidsmarkt enigszins op orde houden 

 

3. Energietransitie en circulariteit 

- Hierboven ook al vermeld bij vestigingsklimaat dat de energie infrastructuur een giga 
prioriteit verdient, ook omdat deze de basis vormt voor de vele 
duurzaamheidsprojecten waar het bedrijfsleven vol op inzet. Verduurzaming is een 
must om onze concurrentiepositie internationaal veilig te stellen en onze omgeving 
hier goed bij gedijt.  Het gaat niet om onze wereld maar die van onze kinderen en 
daarin dragen wij de verantwoordelijkheid. 
 

- Circulariteit ligt in dezelfde lijn. “World overshoot day” valt elk jaar eerder en dat kan 
gewoonweg niet meer. We verbruiken veel meer dan onze moeder aarde aanmaakt 
en dat moet gekeerd worden. Initiatieven als de Chemelot circular hub moeten 
ondersteund worden en ook in groter verband worden opgepakt.  
 

- Wij vragen in dit kader aandacht voor een aanpak op bedrijventerreinen geschoeid 
omdat je zo lokaal en regionaal initiatieven kunt ontwikkelen. Waarbij ook 
ondernemers samenwerken met elkaar en met de politiek, zowel lokaal als regionaal 
en provinciaal. De provincie moet vanuit de helicopterview regio overstijgend regie 
pakken. 

 

4. Innovatie 

- Limburg heeft een positie om innovatie verder te ontwikkelen. We hebben een  
infrastructuur ontwikkeld via de Brightlands campussen. Zet hier verder op door en 
heb vooral aandacht in dit kader dat het bedrijfsleven hier volop mee investeert en 
ook aansluit op deze ontwikkelingen, ook als het bedrijf niet binnen de campus ligt. 
De verknoping van innovatieve ontwikkelingen met het bedrijfsleven in Limburg is 



 

essentieel. Innovaties gekoppeld aan bewezen goed 
ondernemerschap geeft een geweldige versnelling die we 
hard nodig hebben. 

- de Einstein telescoop als enorme katalysator van het innovatieve denken in Limburg.  
Zorg dat het bedrijfsleven goed kan aansluiten op deze ontwikkeling en onderwijs 
moet hierin alvast voorop lopen. 

  

5. Infrastructuur 

- Goede en adequate bereikbaarheid is essentieel voor Limburg. Ontsluiting via alle  
modaliteiten is daarbij onvoorwaardelijk om tot economische en sociaal 
maatschappelijke bloei te komen. Zowel de buizen infra, het spoor, de waterwegen, 
het wegennet alsook via de lucht horen goed in elkaar in te grijpen. Limburg heeft al 
tientallen jaren achterstand opgelopen m.b.t. investeringen in infra. 

- samen met Brabant en Zeeland hebben we het programma InZuid met visie 
vooruit ontwikkeld. Hierin staan diverse noodzakelijke investeringen vermeld 
zoals o.a. de internationale ontsluiting van het OV netwerk, maar ook de 
elektrificatie van de Maaslijn mogen we niet onnodig laten vertragen. 

 

Kortom werk aan de winkel, geef ondernemers ruimte om te ondernemen en faciliteer 
de economische en sociaal maatschappelijke ontwikkeling van Limburg op weg naar een 
mooie toekomst voor onze kinderen! 

  

 

 


