
 

 

 

Aan de deelnemers aan de Provinciale Statenverkiezing in Limburg 

 

Roermond, 30 januari 2023 

Betreft: Manifest Ondernemend Limburg  

 

Geachte deelnemers, 

 

U ontvangt dit schrijven vanuit Ondernemend Limburg, het federatieve samenwerkingsverband tussen 

de Limburgse Werkgeversvereniging (LWV), de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en MKB-

Limburg. Ondernemend Limburg werkt aan een zo sterk mogelijke positionering van de gezamenlijke 

ondernemersbelangen in Limburg. Vanuit dat doel schrijven wij alle politieke partijen aan die op  

15 maart 2023 deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen in Limburg. We willen in deze brief 

namelijk aandacht vragen voor enkele gezamenlijke aandachtpunten die partijen mee kunnen nemen 

in hun verkiezingscampagne, partijprogramma’s en hopelijk ook na de verkiezingen in de Limburgse 

politieke discussies.  

Vestigingsklimaat 

In de laatste maanden van 2022 is er door LWV, LLTB en MKB-Limburg al contact gezocht met 

diverse politieke partijen, en zijn standpunten en ideeën over Limburgse onderwerpen met partijen 

gedeeld. Ook zijn er al gesprekken gevoerd met partijen die deelnemen aan de verkiezingen, waarin 

enkele belangrijke thema’s, gericht op Limburgse ondernemers, onderwerp van gesprek zijn geweest. 

Vanwege de gezamenlijke belangenbehartiging willen we via dit schrijven nogmaals onze 

gezamenlijke speerpunten bij uw partij onder de aandacht brengen. Het hoofdthema en ons 

uitgangspunt hierbij is een aantrekkelijk en goed vestigingsklimaat in Limburg. Onze provincie heeft 

ondernemers in principe namelijk veel te bieden. Een goede bereikbaarheid, ruimte voor ontwikkeling 

en groei, een goede arbeidsmarkt die in balans is en een prachtige natuurlijke omgeving. Maar we 

weten ook dat er werk aan de winkel is. Het is voor ondernemers steeds lastiger om aan goed 

geschoold personeel te komen. Het stikstofdossier raakt boeren en tuinders in onze provincie, maar 

ook andere ondernemers en inwoners merken dagelijks de gevolgen van de ontwikkelingen in dit 

dossier. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan woningbouwprojecten die vertraging oplopen, maar ook de 

transportsector en de industrie zullen maatregelen moeten nemen en vrezen voor een grote impact. 

Daarnaast ligt een mogelijke recessie op de loer, blijft vergunningverlening op diverse fronten achter, 

en neemt de inflatie hand over hand toe. Het mooie vestigingsklimaat in Limburg moet mooi blijven, en 

daar moeten we dus mee aan de slag!  

Gezamenlijke speerpunten 

Vanuit de (zorgwekkende) ontwikkelingen in relatie tot het Limburgse vestigingsklimaat komen enkele 

gezamenlijke punten naar voren waar wij uw aandacht voor willen vragen. Per onderwerp lichten we 

hieronder kort toe wat onze gezamenlijke belangen zijn, en hopen we dat deze onderwerpen worden 

meegenomen in uw verkiezingscampagne en programma’s.  

Onderwijs en Arbeidsmarkt zijn twee thema’s die nauw met elkaar in verbinding staan. In Limburg is 

het van belang dat het onderwijs en het bedrijfsleven beter op elkaar aansluiten zodat de spanning op 

de arbeidsmarkt drastisch vermindert. Daarnaast zal in het kader van  de druk op de arbeidsmarkt ook 



expliciet het besef moeten ontstaan dat internationale medewerkers essentieel zijn voor onze 

Limburgse bedrijven en dat er onder andere aandacht is voor een goede huisvesting van deze 

doelgroep in onze provincie.  

Het stimuleren van innovatie moet grotere prioriteit krijgen, wil Limburg toewerken naar een regio met 

een gunstig vestigingsklimaat.  Limburg heeft een sterke (geografische) positie om innovatie verder te 

ontwikkelen. Daarbij is het bevorderen van (grensoverschrijdende) kennis, het faciliteren van de vier 

Brightlandscampussen en aandacht voor  de concurrentiekracht over de Limburgse provincie grenzen 

heen, van groot belang.  Zorg voor een verbinding tussen goed ondernemerschap en nieuwe 

ontwikkelingen, en stimuleer dit ook vanuit de politiek.  

Overheid en bedrijfsleven staan voor een uitermate uitdagende energietransitie. Hoge energieprijzen 

hebben geleid tot extra maatregelen voor energiebesparing en verduurzaming, maar hebben óók het 

verdienvermogen gedrukt. Zowel het belang, als de urgentie op beschikbaar komen van voldoende 

duurzame energie is gegroeid. Dat vraagt om krachtige en voortvarende inzet op het mogelijk maken 

van veilige toepassing van geothermie als duurzame warmtebron voor bedrijven en gebouwde 

omgeving en faciliteren van warmtenetten voor koppelkansen. Het bedrijfsleven in Limburg is 

daarnaast warm voorstander van actief faciliteren en ontwikkelen van regionale kansen omtrent 

waterstof. Oplossen van transport schaarste op het electriciteitsnet is een absolute vereiste.    

Door een sterke infrastructuur in onze provincie, en onze gunstige ligging ten opzichte van andere 

landen, hebben we als Limburg een sterke positie op de Nederlandse en Europese markt. Van daaruit 

kunnen we ook de internationale samenwerking op het gebied van diverse andere thema’s zoals 

klimaat, energie en duurzaamheid  verbeteren.  

Tot slot is veilig ondernemen een belangrijk onderwerp om aandacht voor te vragen. Bijvoorbeeld een 

veilig buitengebied, voor onder andere ondernemers in de agrarische sector en op bedrijventerreinen, 

maar ook veiligheid in centra van steden in Limburg, waar ondernemers in het midden en kleinbedrijf 

mee te maken krijgen, zijn belangrijke speerpunten. Ook cyberveiligheid en weerbaarheid voor 

ondernemers hebben toenemende mate aandacht nodig. Heb vooral aandacht voor positieve 

ontwikkelingen met betrekking tot veiligheid, en trek samen op om van Limburg niet alleen een mooie 

provincie te maken voor toeristen, maar ook een veilige omgeving voor ondernemers én inwoners.  

 

We willen u vragen om aandacht te hebben voor bovenstaande onderwerpen, en deze ook terug te 

laten komen in uw partijprogramma en verkiezingscampagne. Maar ook ná de Provinciale 

Statenverkiezingen zouden we graag zien dat uw partij op deze onderwerpen de betrokkenheid weet 

vast te houden.  

Ondernemend Limburg wil graag met grote daadkracht werken aan bovenstaande punten, maar we 

kunnen dit niet alleen. Daarom doen we nogmaals, in gezamenlijkheid, een beroep op de Limburgse 

politiek. Bovenstaande onderwerpen zijn kernachtig in deze brief benoemd. Daarom nodigen we u van 

harte uit om met ons, het federatiebestuur van Ondernemend Limburg, uitgebreider over deze 

onderwerpen in gesprek te gaan. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met Nicole Alberts, 

secretaris van Ondernemend Limburg, via nalberts@lltb.nl 

 

Namens het federatiebestuur van Ondernemend Limburg,  

 

Ron Coenen, voorzitter Ondernemend Limburg en LWV 

Martijn van Helvert, voorzitter MKB-Limburg 

Thijs Rompelberg, voorzitter LLTB 

mailto:nalberts@lltb.nl

