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Toekomst  

Industrie

Maastricht
Maastricht is altijd een industriestad geweest. Als we welvaart en 

welzijn voor alle lagen van de bevolking in de stad willen behouden, 

dan moeten we zorgen dat Maastricht een aantrekkelijke 

vestigingsplaats voor industriële bedrijven is en blijft.   
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	 Op	15	juni	2012	vond	de	vierde	in	een	serie	workshops	over	de	kaders	voor	
het	economische	beleid	van	de	stad	plaats.	 In	deze	vierde	bijeenkomst	verzamelden	
zich	 opnieuw	 een	 diverse	 groep	 stakeholders:	 ondernemers,	 belangenbehartigers,	
onderzoekers,	 ambtenaren	 en	 raadsleden.	 Doel	 van	 de	 avond:	 onderzoeken	 wat	 er	
nodig	is	om	de	Maastrichtse	bedrijventerreinen	toekomstbestendig	te	maken.	

KADERS VOOR INDUSTRIEBELEID

	 Maastricht	 is	 een	 industriestad,	 altijd	 al	 geweest	 en	 dat	 willen	 we	

graag	zo	houden.	De	maakindustrie	biedt	werk en inkomen	aan	alle	lagen	van	

de	bevolking	en	 levert	een	belangrijke	bijdrage	aan	het	BNP	 van	stad	en	 regio.	

De	gemeente	wil	nieuwe	bedrijven	naar	de	stad	 trekken	en	bestaande	bedrijven	

behouden	en	helpen	floreren.	Dit	doen	we	in	nauw	overleg	met	ondernemers	en	

andere	belanghebbenden,	waarbij	ieder zijn rol	neemt.	De	gemeente	spant	zich	

expliciet	in	voor	minder regeldruk	en	flexibele bestemmingsplannen	met	

meer keuzevrijheid én verantwoordelijkheid voor bedrijven.	 Samen	

met	de	ons	omringende	steden	onderzoeken	we	hoe	we	beter	kunnen	profiteren	

van	de	centrale ligging	in	de	technologiedriekhoek	Eindhoven,	Luik,	Aken	(ELAt).	

UItganspunt	is	dat	we	elkaar	over	en	weer	kunnen	versterken	met	kennis en handel	

en	dat	een	sterke (EU)regio	ook	goed	 is	voor	de	stad.	 Industrie	en	overheid	

onderzoeken	samen	hoe	de	Maastrichtse	industrie	zich	beter	kan	profileren	en	

wat	daar	voor	nodig	is.	Inrichting,	veiligheid	en	beheer	van	bedrijventerreinen	wordt	

geregeld	via	publiek-private samenwerkingverbanden,	waar	bedrijven	zelf	

in	de	komende	jaren	steeds	meer	verantwoordelijkheid	voor	nemen	en	de	gemeente	

meer	 faciliteert.	Duurzaam en flexibel bouwen	moeten	er	 voor	 zorgen	dat	

bedrijventerreinen	 en	 -gebouwen	 toekomstbestendig	 zijn.	 (OV) infrastructuur	

vraagt	 permanent	 de	 aandacht,	 maar	 vereist	 ook	 forse	 investeringen	 en	

onderhoud.	Nieuwe	projecten	worden	dan	ook	altijd	 voorafgegaan	door	heldere	

kosten-baten analyses.	En	last	but	not	least,	de	gemeente	werkt	samen	met	

onderwijsinstellingen	 en	 werkgevers	 aan	 het	 matchen	 van	 vraag	 en	 aanbod	 op	

de	arbeidsmarkt.	 De	kwaliteit van leven	 in	 stad	 en	 regio	 is	 hiervoor	 een	

belangrijke	voorwaarde.	



Het	Limburgs	sociaal-economisch	systeemmodel*	laat	zien	dat	het	succes	van	de	regio	
afhankelijk	is	van	een	complex	samenspel	van	factoren.	Het	systeem	kan	zowel	omhoog	
als	omlaag	spiraliseren.	Allerlei	personen	en	organisaties	in	Limburg	draaien	ieder	aan	
‘knoppen’	in	het	systeem.	Het	model	maakt	de	noodzaak	tot	samenspel	evident.	Met	als	
gezamenlijk	doel:	zorgen	dat	alle	activiteiten	bijdragen	aan	de	opwaartse	spiraal.	

*	Het	model	is	gebaseerd	op	de	Nightingales	scenario’s,	ontwikkeld	door	een	Limburgs	scenarioteam	

onder	leiding	van	scenariodeskundige	Kees	van	der	Heijden	(Oxford	University,	Shell).

KADERS VOOR BELEID 
4 workshops

 Maastricht,	15	juni	2012	-	Deze workshop is de laatste in een serie van 
vier, waarin belanghebbenden met elkaar de economische motoren van de 
stad verkennen en de wijze waarop deze zich kunnen ontwikkelen. Doel 
is met elkaar inzicht te vergaren in de beïnvloedingsmogelijkheden van de 
stakeholders om welzijn en welvaart te behouden en te versterken.

Frans	Bastiaens,	scheidend	voorzitter	van	de	Raadscommissie	voor	Sociale	en	Economische	
Zaken,	nam	het	initatief	voor	de	workshops.	Hij	geeft	hiermee	invulling	aan	de	kaderstellende	
taak	van	de	raad,	vanuit	de	overtuiging	dat	visie	en	beleid	het	best	in	dialoog	met	
belanghebbenden	kan	worden	vormgegeven.		

1. Economische Motoren
In	de	eerste	workshop,	op	24	november	2011,	werden	de	vier	motoren	voor	de	stad	-	en	in	
sommige	opzichten	de	regio-	geïdentificeerd:	de	binnenstad,	Maastricht	Health	Campus,	de	
industrie	en	de	internationale	ligging.	Het	rapport	‘Kaderstelling	Gemeenteraad	Economische	Nota	
2012’	biedt	een	cijfermatige	onderbouwing	van	deze	thema’s	en	een	impressie	van	de	workshop.	

2. Maastricht Health Campus 
In	de	tweede	bijeenkomst,	op	15	februari	2012,	werd	ingezoomd	op	de	Maastricht	Health	Campus.	
Harm	Jan	Driessen,	lid	van	de	raad	van	bestuur	van	het	MUMC+	gaf	een	korte	inleiding.	30	
vertegenwoordigers	uit	het	bedrijfsleven,	medisch	centrum,	universiteit,	bestuurders,	ambtenaren	en	
politici	verkenden	samen	de	rol	van	de	campus	als	economische	motor	voor	de	stad.	Het	verslag:	
‘Toekomst	Maasticht	Health	Campus’	presenteert	de	uitkomsten	van	deze	dialoog.	

3. Binnenstad Maastricht
Op	12	april	stond	de	Maastrichtse	binnenstad	als	economische	motor	centraal.	Hans	Kasper	
van	E,til	trapte	af	met	actuele	‘facts	&	figures’	over	wonen	en	werken	in	en	bezoeken	aan	
Maastricht.	Een	bijzonder	diverse	groep	stakeholders	verkende	het	speelveld:	bewoners,	
studenten,	retailers,	horeca-ondernemers,	woningbouwverenigingen,	onderzoekers,	
wethouders,	ambtenaren	en	natuurlijk	de	raadsleden.	De	groep	was	verrassend	eensgezind	over	
de	succesformule	van	de	stad	en	formuleerde	6	aanbevelingen	voor	de	toekomst.	

4. Industrie
De	laatste	workshop	in	deze	serie	zoemt	in	op	de	Maastrichtse	maakindustie	en	de	
industrieterreinen	waar	deze	gevestigd	zijn.	Stakeholders	onderzoeken	de	sterke	en	zwakke	
kanten	van	een	aantal	terreinen,	alsook	de	externe	kansen	en	bedreigen.	Vervolgens	wordt	
bekeken	wat	de	stakeholders	kunnen	doen	om	deze	terreinen	toekomstbestendig	te	maken.		

Alle	rapporten	en	verslagen	zijn	te	vinden	op	www.maastricht.nl.		
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DE  SAMENHANG  DER  DINGEN
Causale verbanden in Limburgs sociaal-economisch systeem.

TesT uw Limburgse succesformuLe
www.hitfoundation.eu/nightingales
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Deelnemers Industrie
•		Industrie:	Jan	Lamkin	(SBE	Piping	Machine-Apparatenbouw),	Henny	Wijsen	(Wijsen	

Logistics)
•		Intermediairs:	Michel	van	Lieshout	(MKB	Limburg);	Rob	van	Midden	(LIOF)
•		Onderzoek & onderwijs:	Boudewijn	Barth	(Buck	Consultants),	Wynand	Bodewes	

(Universiteit	Maastricht)
•	 Overheid:	John	Aarts	(wethouder),	Lilian	Cortenraad,	Peter	Debetz,	Tima	van	der	Linden,	

Marleen	van	Oeveren,	Simone	van	der	Steen,	Petra	Theunissen,	Joop	Timmermans,	Pieter-
Paul	van	der	Wouw

•		Politiek:	Linda	Babb	(GroenLinks),	Peter	Corsius	(CDA),	Bert	Jongen	(D66),	Marlise	Korsten	
(D66),	Maurice	Moers	(VVD),	Ben	Peters	(PVM),	Ed	Sabel	(SPM),	Michel	Severijns	(VVD),	Ger	
Thelosen	(SPM),	Lucy	Willems	(Groen	Links),	Bibi	van	der	Wouw	(VVD)		

Voorbereiding	en	facilitering:	Frans	Bastiaens	(Gemeenteraad,	PvdA),	Petra	de	Boer	(Fibes),	
Ruud	Demas	en	Marleen	van	Oeveren	(Gemeente)
	

Het hele systeem in 1 kamer
Rondom een gedeeld belang

Zes blinde mannen en de olifant 
De	blinde	mannen	en	de	olifant	is	een	beroemde	fabel	uit	India	over	zes	blinde	reizigers	die	
op	hun	levensweg	tegen	verschillende	delen	van	een	olifant	aanlopen.	De	één	denkt	dat	hij	in	
een	bos	loopt,	de	tweede	dat	hij	een	slang	heeft	gevonden,	de	derde	een	waaier,	en	zo	verder.	
Elke	blinde	man	schept	zijn	eigen	versie	van	de	realiteit,	gebaseerd	op	zijn	eigen	ervaring	en	
perspectief.	

Door	verschillende	belanghebbenden	rondom	een	gemeenschappelijk	vraagstuk	met	elkaar	
-in	1	kamer-	in	dialoog	te	brengen,	worden	zij	in	staat	gesteld	om	een	vollediger	beeld	van	de	
werkelijkheid	te	creëren	en	samen	op	zoek	te	gaan	naar	gedeeld	belang.	



MAASTRICHT
Stad van ambitieuze ondernemers
Prof.	Wijnand	Bodewes,	van	het	Maastricht	Centre	for	Entrepreneurship	van	de	Universiteit	
Maastricht	geeft	een	inleiding	over	ondenemerschap	en	industrie	in	de	stad.	Hieronder	een	
verkorte	weergave	van	zijn	presentatie.		

Onderschap & Industrie
Volgens	Bodewes	is	ondernemerschap	in	Maastricht	begonnen	met	industrie.	“De	prachtige	
binnenstad	hebben	we	voor	een	groot	gedeelte	te	danken	aan	Petrus	Regout	en	zijn	familie.	
Maar	als	je	vandaag	aan	een	willekeurige	voorbijganger	vraagt	wie	op	dit	moment	de	
beroemdste	ondernemer	uit	Maastricht	is,	dan	is	het	antwoord	steevast:	André	Rieu!”	Maastricht	
nog	steeds	een	stad	van	industriële	bedrijvigheid.	Maar	Bodewes	vraagt	zich	terecht	af:	“Is	de	
industrie	ook	de	banenmotor	waar	de	stad	de	komende	jaren	ook	zijn	plezier	van	gaat	houden?”	

Industrie als banenmotor?
Bodewes:	“De	bekende	Maastrichtse	bedrijven	zijn	Sappi	en	Mosa	en	Sphinx,	dat	is	sexy.	Dat	
gaat	in	één	keer	over	relatief	veel	werkgelegenheid.	Maar	als	je	kijkt	naar	het	aantal	medewerkers	
per	bedrijf,	dan	is	het	opvallend	hoe	snel	die	bedrijven	kleiner	worden.	De	bulk	is	midden-	en	
kleinbedrijf,	minder	dan	250	werknemers.	Daar	zit	ook	de	bulk	van	de	werkgelegenheid.	Maar	
ook	moeilijker	wat	je	kan	doen	om	hen	te	helpen.	Want	die	zijn	niet	allemaal	hetzelfde.	De	vraag	
is:	hoe	speel	je	daar	op	in?”	
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Waar zit de dynamiek?
Volgens	Bodewes	zit	bij	de	bestaande	industriële	bedrijven	nagenoeg	geen	groei.	Volgens	de	
gegevens	van	de	Kamer	van	Koophandel	zijn	in	Limburg	slechts	10	industriële	bedrijven	met	
meer	dan	20	medewerkers,	die	in	2011	meer	dan	4%	personeelsgroei	realiseerden	(met	name	in	
Midden-	en	Noord-Limburg).	

Hij	vraagt	zich	af	hoe	het	kan	dat	je	daar	tussen	regio’s	verschil	in	ziet.	Bodewes:	“Ik	denk	dat	
niemand	dat	zou	durven	wijten	aan	gebrek	aan	ambitie.	Maar	het	is	wel	iets	om	over	na	te	
denken.	In	hoeverre	is	er	in	deze	regio	voldoende	onderlinge	steun	om	elkaar	te	helpen	om	
verder	te	komen.	De	grote	vraag	is,	waarom	zou	een	nieuw	bedrijf	in	Maastricht	onstaan,	willen	
ontstaan,	willen	ontstaan	en	willen	blijven?”

Waarom zou een nieuw bedrijf in Maastricht 
ontstaan, willen ontstaan en willen blijven?
Bodewes:	“De	dynamiek	zit	voor	een	gedeelte	bij	bestaande	bedrijven	die	of	krimpen	of	groeien.	
Maar	ook	bij	nieuwe	bedrijven.	Dat	kan	een	bedrijf	zijn	dat	al	bestaat	en	zich	gaat	vestigen	in	
Maastricht	of	een	nieuwe	vestiging	opent.	Maar	ook	heel	belangrijk:	volledig	nieuwe	bedrijven.	

De	landelijke	overheid	heeft	daar	de	afgelopen	jaren	een	zwaai	gemaakt.	De	focus	ligt	niet	langer	
op	het	stimuleren	van	mensen	om	voor	zichzelf	te	beginnen.	Want	economisch	gezien	-uit	
het	oogpunt	van	werkgelegenheid	en	de	bijdrage	aan	het	BNP-	is	het	een	relatief	kleine	groep	
nieuwe	bedrijven	die	in	een	korte	tijd	uitgroeit	tot	ondernemingen.	Juist	die	zijn	bovengemiddeld	
belangrijk	voor	banencreatie	en	het	creëren	van	economische	waarde	in	Nederland.	

Als	je	ook	op	die	manier	naar	de	stad	zou	kijken,	dan	is	het	wel	heel	erg	jammer,	dat	van	al	die	
bedrijven	die	je	hier	ziet,	dat	daar	ten	opzicht	van	andere	regio’s	wel	heel	weinig	groeiers	tussen	
zitten.	Waar	voelen	zij	zich	in	geremd?	En	hoe	kan	een	regio	ze	daar	bij	helpen?”

Alles begint klein
Volgens	Bodewes	begint	alles	klein.	“Ook	Sappi	is	ooit	klein	begonnen.	Vodaphone	is	ook	ooit	
relatief	klein	begonnen	en	heeft	een	uitzonderlijke	groei	doorgemaakt.	Dat	zijn	de	uitzonderingen,	
waar	we	ook	beleid	op	maken.	De	vraag	is	hoe	voorkomen	we	dat	dit	type	bedrijven	eerder	
dan	we	zouden	willen,	dan	nodig	is,	dat	die	besluiten	om	naar	elders	te	gaan,	omdat	de	
volgende	groeispurt	daar	veel	sneller,	goedkoper	kan,	dan	hier.	We	moeten	niet	vergeten	dat	uit	
bestaande	bedrijven	vaak	ook	weer	nieuwe	bedrijven	ontstaan.	In	welke	sectoren	zijn	industriële	
bedrijven	gestart.	Dat	is	vaak	gelieerd	aan	wat	er	nu	al	is.“

In	de	voorbereidingen	voor	deze	bijeenkomst	deed	Bodewes	ook	een	ontdekking:	“Het	MTB	
(de	sociale	werkplaats)	is	een	van	de	grootste	industriële	bedrijven	in	de	stad.	Voor	heel	
veel	productiebedrijven	belangrijk,	omdat	ze	daar	assemblagewerk	kunnen	laten	doen.	Dus	
het	hebben	van	zo’n	MTB	is	goed	voor	de	stad,	omdat	het	andere	bedrijven	heel	goed	kan	
ondersteunen.”



6

1. SWOT BEDRIJVENTERREINEN 
Drie groepen buigen zich over de sterkte en de zwaktes van en de kansen en 
bedreigingen voor de industrieterreinen in de stad.  		

Beatrixhaven
Industrieterreinen	in	brede	zin	met	focus	op	Beatrixhaven

Kansen
•		Als	de	nieuwe	A2	klaar	is	wordt	het	een	goed	bereikbaar	gebied.	
•		Zware	industrie	waar	een	deel	van	ons	arbeidspotentieel	terecht	kan.	Strenge	milieu-eisen	

kunnen	helpen	om	niet	allerlei	vervuiling	binnen	de	stads-/regiogrenzen	te	halen.	
•		Strak	kader	met	daarbinnen	flexibele	bestemmingen.	Dus	niet	overal	kan	alles,	maar	

plekken	waar	je	heel	flexibel	op	vragen	van	ondernemers	kunt	reageren	en	zo	snel	mogelijk	
economische	activiteiten	kan	laten	bloeien.	

•		Duurzaam	en	flexibel	bouwen	en	produceren	stimuleren,	denk	aan	nieuwe	vormen	van	
energie,	zuinige	productie,	etc.

Zwak
•	Oost-West	bereikbaarheid	van	Beatrixhaven	is	niet	optimaal.	
•		Star	bestemmingsplan	en	hoge	regeldruk.
•		Trage	besluitvorming.
•		Sociaal	onveilig,	met	name	‘s	avonds	een	soort	‘no-go	area’.
•		Bestemming	onduidelijk.
•		Onderhoud	blijft	achter.

DRIE VRAGEN

1. SWOT - Strengths & Weaknesses, Opportunities & Threats

Wat	zijn	de	sterke	&	zwakke	punten	van	de	Maastrichtse	industrieterreinen	en	wat	zijn	de	

externe	kansen	en	bedreigingen	voor	verdere	ontwikkeling?	

2. Toekomstbestendigheid

Wat	is	er	nodig,	op	basis	van	de	SWOT-analyse	om	de	bedrijventerrein(en)	

toekomstbestendig	te	maken?

3. Wie beïnvloedt wat? 

Wie	hebben	invloed	op	deze	maatregelen	en	welke	rol	neemt	ieder	van	hen	in?
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De Karosseer, Maastricht-Eijsden, Rekoutweg
Drie	heel	verschillende	terreinen.

Sterktes
•		Bereikbaarheid:	Dicht	bij	de	snelweg.	
•		Nog	mooi	kavels	beschikbaar	op	Maastricht-Eijsden,	onderscheidend	in	segmentering	en	

prijsstelling.	
•		Groeimogelijkheden	voor	Maastrichtse	industrie

Zwaktes
•	Slecht	imago.	
•		Slechte	handhaving	(mn	Karosseer).
•		Nog	maar	3	bedrijven	op	Maastricht-Eijsden,	niet	erg	uitnodigend.
•		Het	beeldkwaliteitplan	op	Maastricht-Eijsden	wordt	als	knellend	ervaren.
	
Bedreiging
•		Overaanbod	bedrijventerreinen	in	de	regio	Zuid-Limburg,	veel	in	hetzelfde	segment.	
•		Mogelijk	vestiging	van	een	coffeeshop,	slecht	voor	de	veiligheid.	
•		Ontwikkelingen	a/d	andere	kant	v/d	grens?	Is	‘t	vestigingsklimaat	daar	wellicht	aantrekkelijker?
•		Waar	halen	we	in	de	toekomst	onze	werknemers	vandaan?	

Kansen
•	Maastricht	is	een	aantrekkelijke	stad	om	te	wonen,	werken	en	recreëren.	
•		Brainport	2020.
•		Maastricht	zou	kunnen	profiteren	van	centrale	ligging	in	de	driehoek	Leuven,	Aken,	Eindhoven.	
•		Ontwikkelingen	elders	in	de	stad	(ihb	Beatrixhaven	en	Bosscherveld),	biedt	kansen	voor	de	

gemeente	omdeze	te	herhuisvesten	op	Maastricht-Eijsden	(en	uiteraard	het	risico	dat	de	
bedrijven	die	in	de	verdrukking	komen	de	stad	helemaal	gaan	verlaten).	

ELAT-driehoek - De	stad	in	het	‘umfelt’	waarin	het	zich	bevindt.	

Sterktes
•		Multi-modale	bereibaarheid.	
•	Internationale	ligging,	maar	maken	we	er	voldoende	gebruik	van?	
•		Diversiteit	en	kwaliteit	van	abeidspotentieel	&	opleidingsniveau
•		Kwaliteit	van	leven,	wonen	in	stadskernen	in	een	groot	park.

Zwaktes
•	Veroudering:	een	forse	herstructureringsopgave
•		Leegstand	ondermijnt	de	aantrekkelijkheid	van	het	gebied.	
•		Regels	en	bestemmingen:	De	ervaren	regeldruk	is	heel	hoog.	En	bestemmingen	veranderen,	

dat	gaat	niet	echt	snel.	

Kansen
•		Innovatie	&	samenwerking	met	omliggende	universiteiten:	RWTH,	Hasselt,	Diepenbeek,	Luik.	

Er	zit	verschrikkelijk	veel	kennis,	geclusterd	op	gespecialiseerde	gebieden,	dat	elkaar	goed	
aanvult.	In	de	samenwerking	is	nog	meer,	snellere	en	bredere	innovatie	mogelijk.	

•	Infrastructuur	is	goed	en	wordt	nog	beter	met	A2-ondertunneling	en	verleggen	Noorderbrug.
•		Grens	is	géén	barrière	meer,	oa.	door	Engels	als	lingua	franca	voor	ontwikkelaars	&	ondernemingen.	

Bedreigingen
•		Mismatch	van	arbeidspotentieel.	Overschot	aan	laaggekwalificeerde	mensen,	moeilijk	

bemiddelbaar	en	nog	veel	van	onze	hoogopgeleiden	lopen	weg	of	vinden	hier	geen	plek.	We	
leiden	ze	op	en	dan	gaan	ze	weg.	

•		Gebrek	aan	trots,	staan	voor	wie	we	zijn	en	wat	we	kunnen.	Dat	doen	de	Randstad	en	
Eindhoven	veel	beter.	

•		Economische	situatie	helpt	niet,	maar	wellicht	ook	stimulans	voor	creativiteit.	
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Hoe	organiseren	we	met	elkaar	terreinmanagement	(onderhoud	&	beheer)	in	de	Beatrixhaven?

TOEKOMSTBESTENDIG 
Wat moet er gebeuren?
Wat is er nodig om onze bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken? Om 
succes te continueren en huidige ondernemers vast te houden? Om te groeien 
en te innoveren? 

Welke	sterktes	moeten	we	daarvoor	verder	cultiveren?	Wat	kunnen	we	doen	om	onze	zwaktes	
te	ondervangen?	Met	welke	externe	invloeden,	kansen	en	bedreigingen	van	buitenaf,	moeten	
we	rekening	houden?	En	hoe	kunnen	we	hierop	inspelen,	of	er	tegenwicht	aan	bieden?	

1. Ieder zijn rol en waar nodig samen
Beatrixhaven

Overheid
•		De	overheid	moet	in	de	Beatrixhaven	ruimte	blijven	bieden	aan	kleine	bedrijven	in	de	zware	

industrie	met	groeipotentieel.	
•		Er	moet	gewerkt	worden	aan	betere	bereikbaarheid;	in	het	bijzonder	Oost-West,	spoor	en	

water.	De	vraag	is,	hoeveel?	Om	de	juiste	besluiten	te	kunnen	nemen	zijn	heldere	kosten-
batenanlyses	nodig	van	investering	in	grote	bereikbaarheid.		

•		Stad	versus	regio.	“Er	is	een	spanning	tussen	acquisitie	voor	je	eigen	stad	en	het	belang	dat	
Maastricht	heeft	bij	het	overleven	van	de	regio.	Dat	je	eigenlijk	onderdeel	bent	van	een	netwerk	
van	steden.	En	dat	als	er	in	Heerlen	iets	groeit,	dat	eigenlijk	ook	goed	voor	jezelf	is.	Daar	
moeten	we	in	de	stadsvisie	iets	mee.”		

•		Goed	geschoold	personeel.	De	overheid	heeft	een	belangrijke	rol	in	het	matchen	van	vraag	
en	aanbod	op	de	arbeidsmarkt.	In	het	adresseren	van	de	mismatch	tussen	kaartenbakken	en	
opleidingen	enerzijds	en	de	arbeidsmarktbehoefte	anderzijds.	

Bedrijven
•	Flexibilisering,	diversiteit	en	inrichting	van	gebouwen	(beter)	organiseren.	
•		Toegroeien	naar	eigen	verantwoordelijkheid	voor	parkmanagement:	organisatie,	onderhoud,	

beheer,	deel	van	de	aankleding,	etc.	

Samen
•	Marketing	&	promotie	van	bedrijventerreinen.	
•		Stappenplan	om	in	een	aantal	jaar	de	verantwoordelijkheid	voor	parkmanagement	bij	

ondernemers	neer	te	leggen.	
•		Gezamenliijk	ontmoetingsplek	om	te	vergaderen,	trainen	en	met	andere	ondernemers	een	

fatsoenlijke	kop	koffie	te	drinken.

Beatrixhaven:	met	ruim	200	hectare	het	grootste	bedrijventerrein	van	Maastricht.	Geen	vrije	kavels.	



2. Dereguleren & meer flexibiliteit
Randwyck-Zuid en Maastricht-Eijsden

Realiteit: Beeldkwaliteitsplan beknelt
	 “Het	beeldkwaliteitsplan	belemmert	en	het	is	ook	niet	nodig,	want	het	overleg	tussen	
ondernemers	en	overheid	is	dermate	goed	en	het	fundament	van	de	welstandregels	die	er	zijn	is	
ook	voldoende	om	te	zorgen	dat	er	geen	uitwassen	optreden.	Pleidooi	voor	deregulering.”

Actie: Dereguleren
•		Meer	ruimte	bieden	voor	de	invulling	van	het	terrein.		
•		Niet	vasthouden	aan	clustering.
•		Beeldkwaliteitsplan	flexibel	toepassen	of	zelfs	afschaffen.

Realiteit: Leegstand
	 “We	zitten	met	hele	praktische	problemen	die	te	maken	hebben	met	leegstand.	Tot	
dusverre	vooral	verdelen	van	schaarste;	nu	zitten	we	met	overschotten.	Dat	vereist	een	hele	
andere	benadering.	Je	kunt	van	leegstand	niet	maar	blijven	roepen,	doe	er	maar	studenten	in,	
doe	er	maar	ateliers	in,	dat	is	niet	de	oplossing.”	

Actie: Meer flexibiliteit
•		Meer	ruimte	creëren	in	bestemmingsplannen	voor	grotere	flexibiliteit.		
•		Bedrijven	zelf	laten	kiezen	waar	zij	zich	willen	vestigen,	om	ze	wel	in	de	stad/regio	te	behouden.		
•		Eigenaren	medeverantwoordelijk	maken	voor	leegstand,	bijv.	door	leegstandboetes.

9
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Industrie heeft de toekomst
	 John	Aarts,	wethouder	economie,	onderstreept	in	zijn	afsluiting	het	belang	van	de	
industrie	voor	de	stad:	“Mensen	realiseren	zich	vaak	niet	hoe	belangrijk	de	industrie	voor	
Maastricht	is	geweest	en	dat	nog	steeds	is.	Maastricht	is	altijd	een	industriestad	geweest.	
	 Een	collega	zei	laatst	dat	de	maakindustrie	in	Nederland	een	aflopende	zaak	
is.	Ik	geloof	dat	dus	absoluut	niet.	En	als	dat	zou	gebeuren,	dan	moeten	we	er	heel	hard	
tegen	vechten	om	dat	te	voorkomen.	Want	de	welvaart	is	voor	een	heel	erg	groot	gedeelte	
afhankelijk	van	de	industrie.”

	 Ook landelijk, als we alles optellen, ook het afgeleide, dan is 
eenderde van de werkgelegenheid afhankelijk van de industrie.

“Het	is	ontzettend	belangrijk	dat,	als	we	willen	dat	Maastricht	een	goede	stad	blijft	voor	alle	
lagen	van	de	bevolking,	ook	voor	de	arbeiders,	dan	hebben	we	de	industrie	hard	nodig.	
	 Ik	ben	zwaar	onder	de	indruk	van	die	arbeiders	in	de	industrie.	Wie	wil	daar	
werken	in	de	hitte	en	het	stof.	Veel	mensen	in	de	industrie	zijn	60	jaar	en	hebben	hart	voor	
de	zaak.	Die	willen	niet	weg.	Da’s	hun	leven,	hun	inkomen,	hun	werk,	hun	identiteit.	Daar	
doen	we	het	voor.	Wij	zijn	hier	bijeen	om	te	kijken	dat	die	industrie	ook	in	de	toekomst	een	
plaats	in	Maastricht	heeft.”	

3. Grensoverschrijdend samenwerken en innoveren
Maastricht-Eijsden

	 “De	grootste	uitdaging	zit	in	het	formuleren	van	oncrete	acties.	We	vinden	allemaal	dat	
we	beter	moeten	communiceren,	dat	we	flexibel	moeten	zijn,	maar	hoe	doe	je	dat	nou	en	bij	wie	
ligt	de	verantwoordelijkheid?”

•		Flexibiliteit	in	bestemmingen	zonder	dat	dit	afbreuk	doet	aan	een	onderscheidende	
positionering,	die	er	aan	moet	bijdragen	dat	er	snel	meer	bedrijven	bij	komen.		

•		Gezamenlijke	marketing	en	acquisitie.	Daar	zijn	goede	voorbeelden	van	in	den	lande.	
•		Veiligheid	en	onderhoud	in	publiek-private	samenwerkingen	regelen.

•		Euregionale	samenwerking	in	het	bijzonder	met	Wallonië.	Weten	wat	daar	gebeurt,	en	vice	
versa.	Contacten	leggen	om	commerciële	kansen	te	onderzoeken	en	benutten.

•		Innovatie	stimuleren,	nieuwe	producten	en	product-marktcombinaties,	ook	over	de	grens.		

•		Regelgeving	(zoals	beeldkwaliteitsplan)	beter	communiceren.
•		Bereikbaarheid	met	openbaar	vervoer	verbeteren.		
•		Vraag	en	aanbod	van	personeel	beter	op	elkaar	afstemmen	(rol	overheid	en	opleidingen).
•		Zorgen	voor	betaalbare	huisvesting	voor	personeel	in	de	buurt.


