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Inleiding
We willen als gemeente bijdragen aan het goede leven in Peel en Maas. Bij alles wat wij doen is een drietal kernwaarden voor 

ons leidend: zelfsturing, duurzaamheid en diversiteit. In de dagelijkse praktijk doen wij wat we kunnen om deze ambitie 

werkelijkheid te maken, vaak in gesprek met betrokken inwoners, ondernemers en gemeenschappen die het verschil kunnen 

maken. Het is voor de overheid de kunst zich op een goede manier te verhouden tot de waardevolle initiatieven van deze 

(groepen) mensen. 

Met deze kaderstelling vindt een herijking plaats van de programma’s van de thema’s ruimte en economie en de 

uitvoeringsafspraken. Bij het zoeken van een naar een efectieve relatie met de omgeving is zoveel mogelijk aangesloten bij 
de, via ‘expertgesprekken’, opgehaalde waardevolle bewegingen in de samenleving. Via enkele werksessies met de Raad is 

ook informatie opgehaald die een plaats heet gekregen in de herijking van de kaderstelling Ruimte en Economie. Er is voor 
gekozen om beide programma’s te combineren in verband met de grote overlap in thema’s en belangen.

In deze notitie wordt kort uitgelegd wat we willen bereiken met de kaderstelling, namelijk het goede leven in Peel en Maas. 

Vervolgens benoemen we de waarden, in de vorm van spanningsbogen voor zowel ruimte als economie en geven we de bij 

deze waarden horende omgevingsdoelen weer.

Na dit deel volgen de uitwerkingen van de programma’s die onder de thema’s ruimte en economie horen. In de eerste plaats 

wordt gestart met thema Ruimte en de programma’s 1.1 Vitale leefomgeving en 1.2 Beheer fysieke leefomgeving. Voor beide 

programma’s geven we in dit deel van de kaderstelling aan welke inzet we als overheid willen plegen. 

Vervolgens zal verder worden gegaan op thema Economie en de programmaぉs ┰.┭ Toekomst bestendige economie en 
4.2 Ondernemen en promotie. Ook voor deze thema’s geven we aan welke inzet we als overheid willen plegen.
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Het goede leven in Peel en Maas
Waar gaan we de komende vier jaar naar toe werken in Peel en Maas? Die richting leggen we vast in de kaderstelling. De 

drie kernwaarden, zelfsturing, duurzaamheid en diversiteit, blijven richtinggevend. Daarbij willen we een koers varen die 

aansluit bij wat er in de samenleving gebeurt. Om gevoel te krijgen bij de ontwikkelingen in Peel en Maas zijn we gestart bij 

inwoners, ondernemers en gemeenschappen. Het is als gemeente de kunst om zich op een goede manier te verhouden tot de 

waardevolle initiatieven in onze samenleving.

Toekomstbeelden
Betrokken inwoners, ondernemers  en professionals zijn over speciieke themaぉs in discussie gegaan. Op zoek naar beelden 
en waarden die bijdragen aan een betere, duurzame toekomst. Toekomstbeelden die bijdragen aan het goede leven in 

Peel en Maas. Dit noemen wij de waardenoriëntatie.

Doelen van de omgeving
Hoe willen inwoners, ondernemers en professional die waarden dan waarmaken? Welke doelen stellen ze zichzelf? 

Uit het delen van ‘trotse verhalen’, een persoonlijke ervaring waarvan ze vinden dat het bijdraagt aan een mooie toekomst, 

zijn de doelen van de omgeving naar voren gekomen.

Onze rol
Hoe gaan wij als overheid inwoners, ondernemers, professionals en de omgeving ondersteunen om hun doelen te bereiken? 

Waar staan wij voor en welke wettelijke verplichtingen spelen daarbij een rol? We leggen vast hoe we gaan ondersteunen  

(programmadoel) en welke afspraken we maken om dit te bereiken (uitvoeringsafspraken).

In deze notitie biedt het college dit geheel, de kaderstelling Ruimte en Economie, ter besluitvorming aan de raad aan.  In de 
bijlage is meer informatie opgenomen over de wijze van besturen in Peel en Maas (Bijlage 1: Het nieuwe besturen). Verder 

vind je in de bijlage informatie over de structuur van de kaderstelling en de relatie met de omgevingsvisie (Bijlage 2: De 

structuur van de kaderstelling en de omgevingsvisie).
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De waarden en omgevingsdoelen ruimte en economie

De expertgesprekken 
Betrokken experts zijn drie keer met elkaar in gesprek geweest over wat we als gemeente de themaぉs ぇRuimteぉ en ぇEconomieぉ 
noemen. Er is gekozen voor een gezamenlijke bespreking van deze themaぉs omdat de themaぉs deels dezelfde stakeholders en 
onderwerpen hebben. 

Op maandag 9 mei en woensdag 25 mei 2016 zijn experts met elkaar in gesprek gegaan. Op 9 mei 2016 ging het met name 

over de economische thema’s en op 15 mei 2016 zijn zowel de ruimtelijke als de economische thema’s besproken. Op beide 

avonden vertelden experts elkaar hun ‘trotse verhaal’: een persoonlijke ervaring over de thema’s ruimte en economie 

waarvan ze vinden dat het bijdraagt aan een mooie toekomst binnen de voornoemde thema’s.  Uit deze trotse verhalen 

hebben we een aantal richtinggevende waarden gedestilleerd. Soms sluimeren ze meer onder de oppervlakte, soms kwamen 

ze tijdens de gesprekken expliciet aan de orde. In deze notitie gaan we in op de belangrijkste waarden die we hebben kunnen 

ontdekken. Dit doen we aan de hand van bewegingen die weergegeven zijn in een spanningsboog. Dat wil zeggen dat we een 

lijn tekenen met twee uitersten. We kiezen voor deze vorm, omdat deze de beweging laat zien die we willen doormaken en 

omdat deze vorm de mogelijkheid biedt om nuancering aan te brengen door positie te kiezen tussen de twee uitersten van 

deze spanningsboog. De werkelijkheid is immers zelden zwart of wit.

Op 4 juli 2016 bespraken we deze spanningsbogen met experts. Voor een deel waren dit mensen die ook bij het eerste 

gesprek van maandag 9 mei en woensdag 25 mei aanwezig waren en voor een deel waren dit mensen die ‘vers’ aanschoven. 

De experts gingen tijdens deze avond met elkaar in gesprek, waarbij de hoofdvraag was welke stappen deze experts zelf 

kunnen zetten om van deze waarden せnog meerそ werkelijkheid te maken. De stappen die werden genoemd tret u onder de 
spanningsbogen aan die in deze notitie staan. We hebben deze stappen gebruikt om in deze notitie te komen tot een voorzet 

voor een aantal zogenaamde ‘omgevingsdoelen’: concrete stappen die partijen buiten de overheid zelf kunnen zetten om bij 

te dragen aan het goede leven in Peel en Maas.

Op zaterdag 4 november 2017 zijn tijdens een bijeenkomst de omgevingsdoelen voor een laatste maal voorgelegd aan de 

‘omgeving’. Dit is gebeurd aan de hand van pitches per omgevingsdoel en een discussie rondom het omgevingsdoel. Op basis 

hiervan hebben nog enkele tekstuele wijzigingen plaats gevonden.
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De waardenoriëntatie

Inleiding
In het vorige hoofdstuk hebben we verteld dat we op basis van de verhalen van experts een aantal richtinggevende waarden 

gedestilleerd. Soms sluimeren ze meer onder de oppervlakte, soms kwamen ze tijdens de gesprekken expliciet aan de orde. 

In dit hoofdstuk gaan we in op de belangrijkste waarden die we hebben kunnen ontdekken. Dit doen we aan de hand van 

bewegingen die weergegeven zijn in een spanningsboog. Dat wil zeggen dat we een lijn tekenen met twee uitersten. We kiezen 

voor deze vorm, omdat deze de beweging laat zien die we willen doormaken en omdat deze vorm de mogelijkheid biedt 

om nuancering aan te brengen door positie te kiezen tussen de twee uitersten van deze spanningsboog. De werkelijkheid is 

immers zelden zwart of wit.

Eigenaarschap in de samenleving
De crisis heet partijen せoverheid, ondernemers, inwonersそ geleerd naar mogelijkheden te zoeken』 Het denken en doen niet 
te laten bepalen door automatismen en belemmerende regels, niet te stoppen bij overheidssturing maar juist mee te werken 

in interactie en in partnership. Wij als gemeenschap hebben behoete aan ruimte om zelf initiatieven te ontwikkelen. De 
gemeente heet in dat verband een faciliterende rol. 

1.  Van Individueel naar Samen

De samenleving maakt het verschil. Het gemeenschapsbelang gaat daarbij voor ons voor op het individuele belang. We 

proberen elkaar ook uit te dagen en te ontmoeten in de vorm van proetuinen. Samen  leren en  ontdekken, wat werkt wel 
en wat niet als het gaat om samenwerking.  Daarbij staat de mens centraal en hebben we oog voor iedereen. Communicatie 

is hierbij van groot belang. Het gaat om de verhalen, verhalen scheppen immers begrip. We willen nieuwe vormen van 

collectieven. Voorbeelden waarbij de bundeling van krachten, kennis en expertise loont is het initiatief ThuisIN PannINgen en 

Wij maken Werk van Werk. Durf en probeer samen te innoveren, met als motto: ‘ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat 

ik het kan’.  

2.  Van Omgevingskwantiteit naar Omgevingskwaliteit
Identiteit en ruimte

De demograische ontwikkelingen zorgen ervoor dat de focus niet langer ligt op kwantiteit en ontwikkelen. We willen niet 
meer van hetzelfde, maar juist verscheidenheid mogelijk maken en ruimte creëren voor initiatief. Onze gemeenschap Peel en 

Maas heet veel kwaliteiten waar we trots op kunnen zijn. 

We zijn trots op de kwaliteiten in het landschap en dragen dit uit. Voorbeelden van deze kwaliteiten zijn de Maas en de Peel. 

We maken deze kwaliteiten zichtbaar. We proberen daarbij ook het verleden aan de toekomst te verbinden. Er vindt een 
verschuiving plaats van het denken in functies naar het denken in kwaliteiten. Daardoor ontstaat een nog sterker gevoel van 

gemeenschapszin. We koesteren de kwaliteiten in de samenleving en sluiten hierbij aan. Mensen maken immers het verschil. 

Het is vervolgens belangrijk om daarbij focus aan te brengen. Verscheidenheid in bijvoorbeeld de culturen van dorpen moet 

daarbij worden gekoesterd.  Een van de omgevingskwaliteiten is het zorgen voor leefbaarheid』 van kwantiteit naar kwaliteit 
van leven. We spelen hierop in met een duidelijke visie en focus. Dit zodat er een antwoord kan worden gevonden op de 

uitdagingen van de toekomst. 

Iedereen doet mee
De notie is aanwezig dat we nieuwe wegen moeten bewandelen en kwaliteiten moeten zoeken. Samen, alle 

belanghebbenden in een gebied, verkennend bezig te laten zijn. 

Omgevingskwantiteit Omgevingskwaliteit

Individueel Samen
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3.  Van Lineair naar Circulair

Circulaire economie
We hebben oog voor duurzame initiatieven in de gemeenschap en laten de kernwaarden duurzaamheid, zelfsturing en 

diversiteit leidend zijn. De wenselijkheid van deze initiatieven zit opgesloten in deze kernwaarden. We hebben oog voor 

nieuwe vormen van collectieven/netwerken die gericht zijn op een duurzame ontwikkeling. We zijn trots op bestaande 

initiatieven en gaan op zoek naar nieuwe duurzaamheidspilots. We investeren in de lokale diversiteit, die aansluit bij het 

karakter van het dorp, gemeenschap, de bestaande kwaliteiten. Om in te spelen op de uitdagingen van de toekomst is het ook 

zaak om de horizon te verleggen en in te spelen op de uitdagingen van de toekomst. Dit gebeurt ondermeer door middel van 

een circulaire economie. Hier liggen kansen voor ons als gemeenschap en voor ons als ondernemers

Produceren moet waardevol zijn. Monotoon, het inzetten op bulk als middel om als bedrijf te overleven, heet geen toekomst. 
In de gemeenschap wordt al – zij het op beperktere schaal – nagedacht  over circulaire productie. Denk daarbij aan nieuwe 

innovaties welke zoveel mogelijk vanuit de inspiratie van natuurlijke, biologische systemen zijn opgebouwd, zodat we ook 

wat betret duurzaamheid door evalueren van het voorkomen van belasten van natuurlijke systemen naar het leren van de 
ecosystemen dan is dat een volgende stap in technologische vernieuwing. Een voorbeeld is ZERegiO, een initiatief van het 
GLOEI-platform, dat zich inzet voor een afvalvrij Peel en Maas.

Netwerken
Wij hebben behoete aan een platform om ideeën uit te wisselen tussen sectoren met als doel synergie. Het streven is zoveel 
mogelijk mensen aan te latenhaken.

 

4.  Van Gesloten naar Open 

Kennis ontwikkelt zich wereldwijd in een enorm tempo. Het is dus absoluut niet nodig en zelfs contraproductief om zelf als 

individu / als solitair bedrijf alle benodigde kennis te ontwikkelen. Waar het op aan komt, is in netwerkverband kennis te 

adapteren en naar behoete te integreren. Daarbij is het hebben van relaties juist buiten je eigen productkolom essentieel om 
zoveel mogelijk beïnvloed te worden. Dit vraagt om ook zelf kennis te willen delen. We zien deze notie, denk aan een netwerk 

als Gloei of de ontwikkeling van het Brightlands Innovation Network Greenport Venlo.

Trots
De gemeenschap en de streek waarin we leven heet veel kwaliteiten, zoals landschap, ondernemingen, centra en mensen, 
waar we trots op kunnen zijn. Maak hier gebruik van en maak mensen trots. Als ondernemers, inwoners en gemeente 

hier samen aan werken  ontstaat een nog sterker gevoel van gemeenschapszin. We mobiliseren de kwaliteiten van onze 

samenleving, dit brengt ons naar een hoger level. Dit betekent ook dat iedereen meedoet, bijvoorbeeld door het creëren van  

kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

5.  Van Consumeren naar Beleven

Plat consumentisme heet zijn langste tijd gehad. Mensen zoeken het goede leven, leven bewuster en bedachtzamer. Een 
trend waarin we uitdagingen zien. We hebben daarbij wel behoete aan een verbindende factor, bijvoorbeeld gezondheid 
en gezonde voeding. Dit thema sluit goed aan bij het DNA van onze gemeente/regio. In onze regio worden veel gezonde 

producten geteeld せasperges, blauwe en rode bessen, champignonsそ. Daarnaast wordt er veel geietst en is de sportdeelname 
in onze gemeente hoog.  Het thema heet ook raakvlakken met de Brightlands Campus Greenport Venlo. 

6.  Van beheersen naar ruimte geven en vertrouwen 

Gesloten Open

Consumeren Beleven

Beheersen
Ruimte geven en 

vertrouwen

Lineair Circulair
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7.  Van overheidssturing naar omgevingssturing

In het verleden werd een heel gebied ontwikkeld vanuit een bepaald idee, geboren op de tekentafel van overheden en 

projectontwikkelaars. Wat we nu voorstaan is dat mensen die uiteindelijk de bewoners of gebruikers zijn van een gebied zelf 

gaan ontwikkelen als mentaal eigenaar en daarbij de overheid uitdrukkelijk als partner ontmoeten in het ontwikkelproces. 

Begrip voor ieders rol is daarbij essentieel. Duidelijkheid, verwachtingenmanagement en lexibiliteit van alle spelers in 
het speelveld zijn eveneens zaken die een rol spelen. De notie is aanwezig dat we moet loslaten en ruimte moeten geven 

aan elkaar zodat verantwoordelijkheid en mentaal eigenaarschap ontstaat. Er ontstaat veel creativiteit en dynamiek in 
gemeenschappen wanneer er écht losgelaten wordt/ ruimte wordt gegeven aan elkaar. Vertrouwen in elkaar is dan essentieel. 

Dit vraagt om een duidelijke visie die ruimte biedt en een faciliterende rol van de overheid. Daarbij is het belangrijk dat we de 

energie in de samenleving opzoeken en vasthouden.

 

 

Overheidssturing Omgevingssturing
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De omgevingsdoelen Ruimte en Economie
Omgevingsdoelen zijn doelen die partijen uit de gemeenschap (dus uit onze omgeving) zichzelf hebben gesteld om de 

waarden inhoud te geven. In de omgevingsdoelen wordt vaak over “we” gesproken. Onder “we” wordt in dit geval de 

gemeenschap verstaan. 

Van individueel naar samen

1. Netwerken
Een innovatief en kennis ontwikkelend netwerk van inwoners en bedrijven geet een basis voor een verduurzaming van de 
samenleving.

Van omgevingskwantiteit naar omgevingskwaliteit

2. Gezond, herkenbaar, duurzaam, veilig en toegankelijk
We leven in een gezonde, herkenbare, duurzame, veilige en toegankelijke leefomgeving.

3. Goed wonen
In Peel en Maas is het goed wonen, werken en leven voor iedereen.

Van lineair naar circulair

4. Klimaat- en energieneutraal
Peel en Maas is klimaat- en energieneutraal

5. Circulair (en samen) ondernemen 
Het circulair ondernemen waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis is het nieuwe ondernemen in Peel en Maas.

Van consumeren naar beleven

6. Bereikbaarheid en beleving
Goede bereikbaarheid (van voorzieningen) en gastvrijheid zorgen ervoor dat we graag in Peel en Maas blijven wonen, 

ondernemen, werken en recreëren.

7. Gezonde en veilige voeding
We werken aan gezonde en veilige voeding.

8. Trots
We zijn trots op onze kern(en), (ambachtelijke) producten en ons unieke landschap (Peel en Maas).

Van beheersen naar ruimte geven en vertrouwen

9. Creativiteit en kwaliteiten
We gebruiken de creativiteit en kwaliteiten binnen onze samenleving

10. Ondernemend
We hebben behoete aan ruimte om initiatieven te ontwikkelen.

Van overheidssturing naar omgevingssturing

11. Geworteld in de samenleving
Wij, als ondernemers, zijn geworteld in de samenleving (maatschappelijk draagvlak).
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Thema 1. Ruimte

Leeswijzer
Vanaf hier volgen de programma’s van het thema Ruimte. Dit zijn de programma’s 1.1 (Vitale leefomgeving) en 1.2 (Beheer 

fysieke leefomgeving そ van de gemeentebegroting. We zien een duidelijke link met het Thema Economie, het Thema Sociaal 
Domein en het Thema Vitale Gemeenschappen. De fysieke leefomgeving staat immers ten dienste van en draagt bij aan het 

goede leven in Peel en Maas en draagt bij aan behoud en ontwikkeling van vitale gemeenschappen.

De opbouw van deze programma’s is als volgt:

Eerst beschrijven we de aansluiting van het programma met de waarden en omgevingsdoelen van het thema. Dit onderdeel 
sluit af met een missie van het programma.

Daarbij werken de programmadoelen in programma 1.1. vanzelfsprekend door in programma 1.2. Programma 1.2. is vooral 

gericht op inrichting en beheer van de fysieke leefomgeving waar wij als gemeente voor aan de lat staan. 

Vervolgens worden de programma’s uitgewerkt in programmadoelen. Programmadoelen gaan over hoe wij als overheid een 

bijdrage leveren aan de beweging die wordt beschreven in de omgevingsdoelen. In de programmadoelen wordt vaak over 

“we” gesproken. Onder “we” wordt in dit geval de gemeente verstaan. Programmadoel 1 gaat vooral over de aansluiting op 

de omgevingsdoelen. De overige programmadoelen spelen in op de uitdagingen van de toekomst, op wet- en regelgeving 

en op politieke prioriteiten. Bij ieder programmadoel worden uitvoeringsafspraken gemaakt tussen raad en college ter 

concretisering van de programmadoelen. We formuleren de uitvoeringsafspraken zoveel mogelijk als doelregels. Met 

doelregels formuleren we vanuit waarden en/of wat we willen bereiken in plaats vanuit belemmeringen/problemen. Dit zijn 

regels die ruimte geven om de doelstelling te realiseren, in plaats van de realisatie van deze doelstelling te beperken. Een 
enkele keer zijn het vanwege het karakter limitatieve bepalingen, bepalingen die grenzen stellen. De uitvoeringsafspraken 

worden verder uitgewerkt in de nog door de raad vast te stellen Omgevingsvisie en in het collegebeleid.

Programma 1.1 Vitale leefomgeving

De verhouding met de waardenoriëntatie en de omgevingsdoelen
Dit programma wordt voor wat betret de overheidstaak sterk bepaald door tal van wetten, waaronder de Wet ruimtelijke 
ordening, de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht en de Wet milieubeheer, welke in de nabije toekomst (naar 

verwachting in ┮┬┮┬そ grotendeels opgaan in de Omgevingswet. De raad geet richting aan de invulling van deze taak door 
regionaal afgestemde besluiten te nemen. Dit programma wordt verder uitgewerkt in de nog op te stellen Omgevingsvisie. 

Uiteraard zullen de waarden en omgevingsdoelen die in deze kaderstelling staan opgenomen de richting bepalen voor de 

Omgevingsvisie. 

De gemeente is primair beleidsverantwoordelijk voor de ontwikkeling, inrichting, bescherming en het behoud van de fysieke 

leefomgeving en weegt alle betrokken belangen af. De gemeenschappen zijn echter ‘mentaal eigenaar’ van de fysieke 

leefomgeving. De fysieke leefomgeving staat immers ten dienste van de gemeenschap en is tegelijkertijd sterk bepalend voor 

de identiteit van gemeenschappen. Gemeenschappen wonen, werken en verblijven er aangenaam met elkaar en geven zelf 

mee inhoud aan de ontwikkelingen in hun omgeving. Wij herkennen ons dan ook in de ambities van de waardenoriëntatie 

‘van individueel naar samen’, en ‘van overheidssturing naar omgevingssturing’.

We sluiten ons eveneens aan bij de in de waardeoriëntatie aangegeven verschuiving van ‘omgevingskwantiteit naar 

omgevingskwaliteit’. We koesteren de kwaliteiten en waarden in die de samenleving aan haar leefomgeving toekent en sluiten 

hierbij aan. 

Wij als overheid regelen vaak strak hoe om te gaan met en ons te gedragen in de fysieke leefomgeving door hier regels aan te 

koppelen om zoveel mogelijk te behouden wat we al hebben. Om verder invulling te geven aan het streven naar een fysieke 

leefomgeving waar iedereen zich eigenaar van voelt, scheppen we ruime kwalitatieve kaders die aansluiten bij het karakter 

van het dorp, gemeenschap en bestaande kwaliteiten om zo ook ruimte te creëren om de leefomgeving ook in de toekomst 

te laten aansluiten bij de behoete van het dorp en haar identiteit. Dit doen we aan de hand van een duidelijke visie en focus. 
Tevens spelen we daarbij in op uitdagingen van de toekomst die wij als overheid zien en die noodzakelijk zijn voor behoud 

van een vitale gemeenschap, waaronder klimaatadaptie en klimaatneutraliteit, circulaire economie, slimme mobiliteit, 

bedrijvigheid in balans met haar omgeving, de transitie in de agrarische sector en de demograische ontwikkelingen.  Dit 
vraagt om een gebiedsgerichte en integrale benadering. We hebben bij het vaststellen van deze kwalitatieve kaders en de 

uitvoering daarvan oog voor initiatieven in de gemeenschap en laten bij het ontwikkelen van die kaders de kernwaarden 

duurzaamheid, zelfsturing en diversiteit leidend zijn. Dit sluit aan op de beweging ‘van omgevingskwantiteit naar 

omgevingskwaliteit’ en ‘van beheersen naar loslaten en vertrouwen’.
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We stoppen niet bij overheidssturing maar werken juist aan omgevingssturing, we werken mee in interactie en in partnership, 

waarbij duidelijk is wie welke rol heet. We zoeken als overheid naar de energie in de samenleving en sluiten daarop aan. 
Hiervoor zullen we nieuwe wegen moeten bewandelen en kwaliteit moeten zoeken. Voor ons zijn de spanningsbogen en de 

omgevingsdoelen daarbij belangrijke richtingwijzers. Samen, alle belanghebbenden in een gebied, verkennend bezig laten 

zijn, mogelijkheden zoeken die vervolgens het realiseren ervan ondersteunen wanneer dit een beoogde kwaliteit van de 

fysieke leefomgeving dichterbij brengt. We richten ons op de begeleiding van initiatiefnemers, zodat belanghebbenden met 

elkaar het gesprek aan gaan en er een zoektocht kan zijn naar gelijk gerichte belangen. Dan raken we voorbij het idee dat de 

overheid de scheidsrechter is in een veld van belangentegenstellingen. Dan ontstaat samenspraak, draagvlak en de kans op 

verrassend creatieve oplossingen. 

Dit programma biedt tevens de kaders voor beheer en onderhoud van de fysieke leefomgeving. De wijze waarop dit wordt 

vormgegeven wordt verder uitgewerkt in programma 1.2. 

Het bovenstaande vertalen we in een missie voor het programma Vitale Leefomgeving. Deze missie is bepalend voor de 

programmadoelen.

Missie 
In Peel en Maas zijn we trots op de kwaliteiten die onze leefomgeving vitaal maken en dragen dit uit. De fysieke leefomgeving 

ondersteunt een vitale gemeenschap. Gemeenschappen wonen, werken en verblijven er aangenaam met elkaar en geven zelf 

mee inhoud aan de ontwikkelingen en behoetes in hun omgeving. We stellen onszelf en elkaar bij nieuwe ontwikkelingen de 

vraag of deze ook daadwerkelijk bijdragen aan een vitale gemeenschap.

Vanuit de gemeente leveren we een bijdrage aan het behouden en versterken van een vitale gemeenschap, onder andere 

door het scheppen van ruime kwalitatieve kaders met oog voor diversiteit die aansluiten bij het karakter van het dorp, 

gemeenschap en bestaande kwaliteiten. Dit doen we met inbreng van de gemeenschap aan de hand van een duidelijke integrale 

gebiedsgerichte visie met focus, die gemeenschappen uitnodigt zich verder te ontwikkelen. Tevens spelen we daarbij in op 

uitdagingen voor de toekomst die noodzakelijk zijn voor behoud van een vitale gemeenschap. Soms doen we dit als regisseur, 

vaak als partner en soms als ondersteuner van processen in de dorpen.

Daarbij zoeken we naar en staan we open voor de creativiteit en kwaliteit van de mensen in de omgeving en laten dat meewegen 

bij de uiteindelijke vormgeving. We geloven in deze dynamische tijden meer en meer in tijdelijkheid en flexibiliteit door uit te 

gaan van doelen, in plaats van uitgaan van in beton gegoten regels. We geven inwoners en bedrijven vanuit hun gemeenschap 

de gelegenheid zelf te komen met initiatieven die passend zijn binnen de kwalitatieve kaders. Daarbij stellen we ons uitnodigend, 

ondersteunend, faciliterend waar nodig en als vraagbaak op in de planontwikkeling en coöperatief in de uitvoering. 
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Programmadoel 1: Waarden en kwaliteiten
We koesteren het goede wat we hebben en bieden ruimte voor het betere met het oog op overmorgen. 

Uitvoeringsafspraken
1.1 We ondersteunen de beweging om de identiteit van de dorpen en de herkenbare historische landschappen te behouden 

en te versterken. 

De zelfsturende hechte en levendige gemeenschappen in onze dorpen zijn een kracht. De verschillen tussen de landschappen 

en kernen leveren een diversiteit op die we koesteren. De kernen met hun historische centra, de vitale woonwijken en 

het omliggende landschap zorgen voor belangrijke op regionale schaal onderscheidende kwaliteiten in het dorpse en 

landelijke woonmilieu. We vervullen als Peel en Maas een sterke rol in de regio als onderdeel van de Greenport Venlo, door 

de aanwezigheid van innovatieve bedrijvigheid verbonden met hun omgeving, zowel in de agrarische sector als ook in de 

logistiek en maakindustrie en een sterke toeristisch-recreatief potentieel met het bestaande landschap van Maas en Peel als 

troef. We investeren in de versterking/verbinding van onze kwaliteiten en daarmee in de lokale diversiteit, die aansluit bij 

het karakter van het dorp, haar gemeenschap en het omliggende landschap. Samen met de samenleving werken we deze 

kwaliteiten uit in de Omgevingsvisie. 

1.2 We benutten bestaande bebouwing en sturen op hergebruik boven uitbreiding en nieuwvestiging en daar waar dit niet 

mogelijk is wordt er zorg gedragen voor hetgeen achterblijt. 
We benutten de kracht van bestaande bebouwing, daar waar dit een positieve bijdrage levert aan vitale gemeenschappen 

en sturen we op hergebruik boven uitbreiding en nieuwvestiging. Daarbij dragen we zorg voor hetgeen achterblijt. We 
faciliteren initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan het verminderen van leegstand en daarmee aan de vitaliteit van 

onze kernen. Dit werken we verder uit in de Omgevingsvisie, waarbij we oog hebben voor de diversiteit van de verschillende 

gebieden in onze gemeente.

1.3 We gaan op een duurzame, bewuste wijze om met onze fysieke leefomgeving en koesteren de diversiteit hiervan. 

Een gezonde fysieke leefomgeving van onze inwoners, planten en dieren is belangrijk voor instandhouding van een vitale 
gemeenschap. We brengen de waarden van bodem, water en lucht in beeld in samenhang met andere waarden en werken 

dit verder uit. Belangrijke troef is het landschap en de elf vitale kernen hierin. Landschappelijk verbindt onze gemeente de 

kwaliteiten van het Maasdal in het oosten, met die van de Groote Peel in het westen. Het tussenliggende buitengebied kent 

een kleinschalige schakering van cultuurlandschappen, die in een band parallel aan het Maasdal lopen. Verspreid in het 

landschap liggen onze elf kernen, elk met een eigen identiteit die sterk verbonden zijn met het omliggende landschap en 

een groen karakter hebben vanuit hun dorpse identiteit. We brengen de waarden van groen, landschap, cultuurhistorie en 

natuur in beeld en werken dit verder uit in de Omgevingsvisie, waarbij we oog hebben voor de diversiteit van de verschillende 

gebieden in onze gemeente.

1.4 We zorgen voor verbindingen en balans tussen de verschillende functies en waarden. 

We bieden ruimte voor ontwikkeling van functies zonder de kwaliteiten uit het oog te verliezen. Daarbij zorgen we voor 

verbindingen en balans tussen de verschillende functies, waarbij we toetsen aan onze kernwaarden diversiteit, zelfsturing en 

duurzaamheid. Dit werken we gebiedsgericht uit in de Omgevingsvisie. 

Programmadoel 2: Gemeenschappen als mentaal eigenaar 
Wij, gemeente en gemeenschap, geven samen inhoud aan onze fysieke leefomgeving. 

Uitvoeringsafspraken
2.1 We dagen gemeenschappen uit om mee inhoud te geven aan hun fysieke leefomgeving. 

De wet kent ons als gemeente de rol van algemene belangenafweger en beslisser toe, voor een groot aantal aspecten die 

betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. We hebben dan ook juridisch gezien de rol van spelverdeler en soms ook 

scheidsrechter. Wij zijn echter van mening dat de fysieke leefomgeving van iedereen is en dat iedereen hier zeggenschap 

over heet. Gemeenschappen worden dan ook actief betrokken bij het nadenken en inrichten van de fysieke leefomgeving en 
mogen het verschil maken. Dit is een uitdaging voor de overheid, maar ook voor gemeenschappen. Wij stellen ons dan ook 

als partner op in het ontwikkelproces. We denken en werken mee daar waar mensen om zaken vragen waar ze enthousiast 

over zijn. We sluiten aan op ontwikkelingen in kernen en op de behoete van mensen om betekenis te hebben. Vanuit 
bovenstaande visie stellen we ons actief op en durven we als overheid zaken te agenderen en mensen uit te dagen. Om het 

nieuwe denken over de fysieke leefomgeving om te zetten in ‘nieuw doen’ zoeken we medestanders in de straten, wijken en 

dorpen. We bieden in ons eigen beleidsontwerp ruimte door te werken met uitnodigende doelen, in plaats van regels, die 

gemeenschappen uitnodigen. 

De werkplaats gemeenschapsontwikkeling vervult een centrale rol in de ondersteuning van gemeenschappen en de 

agendering van ruimte-gerelateerde themaぉs in gemeenschappen. Daar waar nodig zetten we speciieke kwaliteiten in op 
themaniveau, zoals bijvoorbeeld gebeurt bij speciieke vragen rondom zorg, wonen of rondom verkeer. Bij het faciliteren 
hoort nadrukkelijk ook de agenderende rol die we als overheid kunnen innemen. We faciliteren, daar waar gewenst, 

gemeenschappen bij het maken van eigen integrale ontwikkelingsvisies waarin zij ook kwaliteiten en ambities formuleren 

met betrekking tot hun eigen fysieke leefomgeving. Gemeenschappen geven als krachtige, sociale verbanden zelf richting aan 
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hun sociale-, economische en fysieke leefomgeving. Zij stellen daarvoor een beeld van hun toekomst op, door middel van een 

open proces waar velen bij betrokken zijn.

 

2.2 We sluiten met onze beleidsprocessen aan op deze beweging. 

Wij hebben een beleidsverantwoordelijkheid in de fysieke leefomgeving. We hebben te maken met een spanning tussen 

aan de ene kant het eigen ritme van een gemeenschap en aan de andere kant de beleidsontwikkeling van de overheid. 

We proberen daarbij zoveel mogelijk de gemeenschap voorop te zetten. Gemeenschappen worden uiteraard ook actief 

betrokken bij het nadenken en inrichten van de fysieke leefomgeving en mogen het verschil maken. We bieden in ons eigen 

beleidsontwerp ruimte door te werken met uitnodigende doelen, in plaats van regels, die gemeenschappen uitnodigen om 

zelf met initiatieven te komen.

2.3 We stimuleren dialoog over invulling van ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

We sturen er actief op dat betrokkenen bij een ruimtelijke ontwikkeling (waaronder ondernemers) de dialoog met elkaar 

aangaan over de invulling van ruimtelijke ontwikkeling, met als beoogd doel een door de hele omgeving gedragen 

ontwikkeling, waarbij wij als overheid sturen op lange termijn doelen en belangen. 

2.4 We werken aan partnership en netwerkontwikkeling.

Gemeenschappen vormen zelf netwerken in samenwerking met bedrijven, maatschappelijke partners en overheid  

om kwaliteiten in de fysieke leefomgeving te realiseren. Als gemeente faciliteren we deze netwerken wanneer ze 

zich positief verhouden tot onze waarden. Voorbeelden van deze netwerken zijn: dorpsoverleggen, Gloei, Steingood 

Beringe, ondernemersverenigingen en de coöperatie Peelenergie. Ook bieden we ruimte en faciliteren we nieuwe 

samenwerkingscollectieven die zich positief verhouden tot onze waarden en zijn we een gelijkwaardige partner in de 

onderlinge samenwerking. Tevens participeren we in regionale samenwerkingsverbanden die bijdragen aan een vitale 

leefomgeving. Met partners sturen we op prestatie-afspraken en afgesproken doelen. 

Programmadoel 3: Bedrijvigheid in balans met omgeving
We dragen bij aan de beweging dat bedrijvigheid in balans is met de omgeving.

Uitvoeringsafspraken
3.1 We zorgen voor verbindingen en balans tussen economische en ruimtelijke waarden.

We bieden ruimte voor ontwikkeling van functies zonder ruimtelijke kwaliteiten uit het oog te verliezen. We bieden ruimte 

voor ontwikkeling waarbij rekening wordt gehouden met bestaande ruimtelijke kwaliteiten maar ook aspecten als veiligheid 

en milieu. Daarbij zorgen we voor verbindingen en balans tussen de verschillende functies en sluiten we aan bij lange termijn 

doelen en ambities. Kwaliteiten staan hierbij centraal in plaats van het automatisch scheiden van functies. Dit werken we 

gebiedsgericht uit in de Omgevingsvisie. 

3.2 We hebben oog voor de transitie in het landelijk gebied.

Agrarische bedrijvigheid en recreatie en toerisme zijn de belangrijkste dragers van ons landelijk gebied. Als gevolg van onder 

andere schaalvergroting, de verwachting dat veel agrarische bedrijven gaan stoppen en klimaatverandering doet zich een 

aantal veranderingen voor in ons landelijk gebied. Dit biedt kansen en uitdagingen. We verbinden waar het kan en scheiden 

waar het moet. We ondersteunen de transitie naar een footprintloze landbouw door onze kwetsbare landschappen te 

beschermen, maar ook nieuwe karaktervolle productielandschappen te ontwikkelen. We scheppen daarnaast ruimte voor 

water en energie en we versterken het toeristisch potentieel van ons landschap. We werken in regionaal verband en met de 

P10-gemeenten samen aan een duurzaam sterk landelijk gebied. Dit wordt verder uitgewerkt in de Omgevingsvisie.

Programmadoel 4: Klimaatadaptief en energieneutraal
We werken aan een klimaatadaptieve en klimaatneutrale fysieke leefomgeving

Uitvoeringsafspraken
4.1 We passen onze fysieke leefomgeving aan aan het klimaat.

Het is een gegeven dat ons klimaat verandert. Ondanks alle maatregelen om de efecten van de opwarming van de aarde 
te beperken zullen we moeten accepteren dat we te maken krijgen met bijvoorbeeld wateroverlast, meer hitte en meer 

droogte. Via een goede ruimtelijke inrichting en een goed waterbeheer kan worden ingespeeld op de efecten van deze 
klimaatveranderingen. We brengen de efecten van klimaatverandering せwateroverlast, waterveiligheid, droogte, hitte en 
waterkwaliteit), knelpunten en kansen gebiedsgericht in beeld. Dit inzicht levert meekoppelkansen op waardoor zaken 

integraal kunnen worden benaderd. Daarnaast houden we bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening met het klimaat. 

Dit kunnen we niet alleen. De inzet van onze inwoners en partners is cruciaal om onze doelen te behalen en vitale 

gemeenschappen te behouden. We maken inwoners bewust over klimaatveranderingen en stimuleren en faciliteren 

maatregelen zoals het ontkoppelen van hemelwater, het verminderen van bestaande verhardingen en het tegengaan van 

nieuwe verhardingen en aanleg van extra groen. We zetten water in als kwaliteitsimpuls.

4.2 We zijn klimaat- en energieneutraal in 2050.

Uit het Verdrag van Parijs volgt dat gemeenten uiterlijk in 2050 klimaatneutraal moeten zijn. Oplossingen voor 
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klimaatverandering moet vooral door de samenleving worden vormgegeven: energiebesparing, duurzaam bouwen en 

renoveren, duurzaam inkopen, verminderen en hergebruik van afval, circulaire economie, duurzame mobiliteit en duurzame 

opwekking van energie. We zullen daartoe een duurzaamheidsagenda opstellen. We hebben oog voor en faciliteren nieuwe 

vormen van collectieven die gericht zijn op een duurzame ontwikkeling. We maken ruimte voor de energietransitie. We 

zijn ons bewust dat deze in belangrijke mate de inrichting en het aanzicht van onze gemeente gaat bepalen. We geven de 

samenleving de ruimte om te investeren in deze transitie en er in haar eigen omgeving vorm aan te geven. Dit doen we door 

de dialoog over de juiste balans tussen deze transitie en bestaande waarden te stimuleren en faciliteren.

Programmadoel 5: Mobiliteit
We stimuleren gezonde, veilige, toegankelijke en slimme(re) mobiliteit.

Uitvoeringsafspraken
5.1 We zorgen voor een goede bereikbaarheid van voorzieningen.

We verhogen de kwaliteit van leven door middel van een aantrekkelijk mobiliteitssysteem. Onze gemeenschappen zijn de 

afgelopen jaren steeds mobieler geworden. Dit levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van leven. We werken samen 

met inwoners, maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven aan het instandhouden en versterken van dit aantrekkelijk  en 

toegankelijke mobiliteitssysteem met een positieve impact op de gezondheid, ieder vanuit zijn  eigen perspectief.  We zorgen 

daarbij voor een goede bereikbaarheid van voorzieningen (zorg, onderwijs, recreatie, arbeid).

5.2 We behouden en verbeteren de verkeersveiligheid.

Voor het behouden en verbeteren van de verkeersveiligheid streven we naar nul verkeersslachtofers. Daarom gaan we voor 
de meest verkeersveilige oplossing in de inrichting van de fysieke leefomgeving en zetten in op bewustwording rondom 

verkeersveiligheid.

5.3 We stimuleren en faciliteren intiatieven  die betrekking hebben op het verbeteren van het milieu en het versnellen van de 

energietransitie op het gebied van mobiliteit.

We stimuleren en faciliteren innovatieve iniatieven op het gebied van mobiliteit. We stimuleren onder andere het gebruik van 

schonere en stille voertuigen. 
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Programmadoel 6 : Wonen duurzaam in balans
We werken samen met de samenleving aan een woningbestand duurzaam in balans.

Uitvoeringsafspraken
6.1 De juiste woning: we brengen, met het oog op morgen, in samenwerking met gemeenschappen en overige betrokkenen, 

vraag en aanbod kwalitatief in overeenstemming.

We hebben op termijn te maken met demograische veranderingen en wel zodanig dat er sprake is van afname en 
veranderende samenstelling van de bevolking (vergrijzing) en daarmee veranderende samenstelling van de woningvoorraad. 

Dit heet rechtstreeks gevolgen voor de vitaliteit en leefbaarheid van de kernen. Om vitaliteit en leefbaarheid van de kernen 
te behouden is het zaak om samen met de samenleving het woningbestand toekomstgericht duurzaam in balans te brengen. 

We staan voor een duurzaam woningbestand waarin we op een voorwaardescheppende manier kwalitatief zorgen voor een 

passend woonaanbod voor iedereen en daarmee de leefbaarheid van onze dorpen op peil houden. Kernwoorden hierbij 

zijn dorps, levensloopbestendig en duurzaam. De grootste opgave ligt in de bestaande voorraad. Zowel in de huur als de 

koopsector zijn er kwalitatief slechtere woningen in de voorraad, die niet meer voldoen aan de huidige eisen voor wat betret 
bijvoorbeeld duurzaamheid en levensloopbestendigheid. Om, gelet op de demograische ontwikkelingen, in te spelen op de 
vraag van morgen faciliteren wij initiatieven die gericht zijn op herstructurering/verdunning van de bestaande voorraad.  

We laten de beperkte nieuwbouw hier op aansluiten met het oog op het juiste type woning van de juiste kwaliteit op de juiste 

plek.  Het eigenaarschap voor verduurzaming en levensloopbestendig maken van de woning ligt in eerste instantie bij de 

particuliere eigenaar / woningcorporatie. We stimuleren het (ver)bouwen van levensloopbestendige en duurzame woningen. 

6.2 Het juiste aantal woningen: we brengen, met het oog op morgen, in samenwerking met de gemeenschappen vraag en 

aanbod kwantitatief in overeenstemming.

We staan, samen met de samenleving, voor een duurzaam woningbestand waarin er wordt gezorgd voor een passend 

woonaanbod voor iedereen. Daarmee wordt de leefbaarheid van onze dorpen op peil gehouden en wordt er ruimte gemaakt 

voor passende nieuwbouwplannen. De plancapaciteit zal daarom worden afgestemd op de natuurlijke behoete voor 
Peel en Maas. We geven daarmee uitvoering aan de vastgestelde Regionale structuurvisie Wonen. Hierin hebben we ons 

gecommiteerd aan de opgave om te zorgen voor een kwantatieve woningvooraad in balans en vraag en aanbod van woningen 

kwantitatief in evenwicht te brengen, met een evenwicht in 2030. We bouwen voor de vraag van vandaag en sorteren voor 

op de demograische transitie van morgen. Dit alles met als doel vitale gemeenschappen te behouden.Wonen is slechts een 
middel in het belang van de vitaliteit en leefbaarheid van kernen. Iedere kern mag dan ook bouwen voor de eigen behoete 
binnen de regionaal vastgestelde kaders. We gebruiken daarvoor het regionaal ontwikkelde afwegingskader, welke nog lokaal 

verder wordt aangevuld om invulling te geven aan deze opgave. Bij invulling van deze opgave is het dan ook belangrijk om 

genoeg ruimte te creëren om in te spelen op de goede vraag van morgen en goede initiatieven mogelijk te blijven maken.  

De opgave ligt er, de werkelijkheid buiten kan echter anders zijn. We gaan hier samen met partners concreet op inspelen.  

We willen lexibiliteit om continu te kunnen anticiperen op wat er buiten gebeurt.

6.3 We bouwen op de juiste plek: op duurzame locaties.

Om de leefbaarheid en vitaliteit in de kernen te behouden bouwen we op de juiste plek: op duurzame locaties; die de 

identiteit van de dorpen en het landschap behouden en versterken; die uitgaan van van hergebruik boven uitbreiding en 

nieuwvestiging; op gezonde locaties die de waarden van groen, natuur en landschap respecteren.

Programmadoel 7: Zorgen voor elkaar
We faciliteren de beweging om te zorgen voor elkaar

 

Uitvoeringsafspraken
7.1 We werken aan (aantrekkelijke) centra mede vanwege de toeristische en culturele functie.

Onze centra kennen een sterk toeristische en culturele functie en hebben een belangrijke functie binnen gemeenschappen. 

We werken, samen met ondernemers en gemeenschappen aan aantrekkelijke en sterke centra die aansluiten bij de identiteit 

van de gemeenschappen. 

7.2 We stimuleren de beweging om te zorgen voor voldoende diversiteit aan voorzieningen passend bij de beweging in de 

kernen.

Voldoende diversiteit aan voorzieningen dragen bij aan de instandhouding en de ontwikkeling van vitale gemeenschappen.  

We dragen bij aan het samen leven in onze kernen door sociale verbanden in de fysieke leefomgeving te bevorderen evenals 

het samen bouwen aan de eigen leefomgeving. We stimuleren collectief gebruik van voorzieningen in de woonomgeving (bv. 

collectieve tuin, autodelen).

7.3 We dragen bij aan het realiseren van een passend en voldoende huuraanbod.

We dragen bij aan het betaalbaar en beschikbaar houden van voldoende kwalitatieve woningen voor burgers die niet zelf in 

een woning kunnen voorzien. We spelen tevens in op de demograische ontwikkelingen en de energietransitie. We maken hier 
prestatieafspraken over met de corporaties en huurdersverenigingen.  

16 / 30



17

7.4 We hebben extra oog voor doelgroepen met bijzondere aandacht.

We hebben oog voor doelgroepen met bijzondere aandacht, waaronder ouderen, jongeren, zorgbehoevenden, statushouders, 

tijdelijke arbeidskrachten etc. We dragen zorg dat er zowel kwantitatief als kwalitatief voldoende woonruimte beschikbaar is 

voor deze doelgroepen waarbij het uitgangspunt in principe is dat iedereen zo lang mogelijk in de eigen omgeving kan blijven 

wonen. We zetten in op evenredige participatie van deze doelgroepen en we richten ons ruimtelijk beleid zodanig in dat deze 

doelgroepen zo snel en zo lang mogelijk deel worden en blijven van het samenleven in gemeenschappen (zie kaderstelling 

vitale gemeenschappen). Jongeren zijn belangrijk voor de instandhouding van vitale gemeenschappen. We behouden en 

versterken een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor jongeren. We maken een verbinding tussen de innovatieve krachten 

van onze ondernemers en de wensen/capaciteiten van onze jongeren en dagen hun als partners (Overheid, Onderwijs en 

Ondernemers) uit om een toekomstige carriere binnen onze eigen gemeente grenzen te starten.
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Programma 1.2 Beheer fysieke Leefomgeving

De verhouding met de waardenoriëntatie en de omgevingsdoelen
Programma ┭.┮ is hoofdzakelijk gericht op de inrichting en het beheer van de fysieke leefomgeving, meer speciiek de 
openbare ruimte. Dit programma wordt verder uitgewerkt door het college in het beleidsplan ‘Openbare ruimte’. 

Hoewel het eigenaarschap van de openbare ruimte juridisch gezien bij de overheid ligt, is de omgeving – straat, buurt, wijk, 

dorp – ‘mentaal eigenaar’ van de openbare ruimte. De openbare ruimte staat immers ten dienste van de gemeenschap. 

Het is de plek waar mensen elkaar ontmoeten en waar gemeenschappen hun activiteiten ontplooien. Wij streven naar een 

openbare ruimte waar iedereen zich eigenaar van voelt, waar gemeenschap beleefd wordt en waar iedereen zich intensief 

bij betrokken voelt. Wij herkennen ons dan ook in de ambities van de waardenoriëntatie ‘van individueel naar samen’, en 

‘van overheidssturing naar omgevingssturing’ en we zien een duidelijke verbinding richting de waardeoriëntatie bij de 

kaderstelling ‘Vitale gemeenschappen’, programma 3.1 Gemeenschapsontwikkeling. 

De wet maar ook wij als lokale overheid regelen vaak strak hoe om te gaan met en ons te gedragen in de openbare ruimte, 

door hier regels aan te koppelen. Om verder invulling te geven aan het streven naar een openbare ruimte waar iedereen 

zich eigenaar van voelt, scheppen we ruime kwalitatieve kaders die aansluiten bij de eigen identiteit en die aansluiten bij de 

ontwikkelingen in de kernen. Tevens spelen we daarbij in op uitdagingen van de toekomst die wij als overheid zien en die 

noodzakelijk zijn voor behoud van een vitale gemeenschap, waaronder de demograische ontwikkelingen, klimaatadaptie 
en klimaatneutraliteit. Belangrijk is dat de omgeving de eigen gebruikswaarde bepaalt en invult. De basis voor deze kaders 

en de wijze waarop deze worden vormgegeven, zijn gelegen in de programmadoelen en uitvoeringsafspraken  in programma 

1.1. Deze werken rechtstreeks door in programma 1.2. Dit sluit aan op de beweging ‘van omgevingskwantiteit naar 

omgevingskwaliteit’ en ‘van consumeren naar beleven’.

De openbare ruimte zien en gebruiken als een plaats van activiteiten en dynamiek vraagt ook om afspraken over hoe je dit 

beheert. Daar kan vaak ieder op zijn eigen manier met zijn eigen mogelijkheden aan bijdragen. Daarbij willen we ook zeker 

die mensen mee laten doen die de stap “naar buiten” niet zo makkelijk zetten door persoonlijke omstandigheden. We dagen 

gemeenschappen en bedrijven uit die sociale rol op te pakken.

Dit vertalen we in een missie voor het programma Beheer Fysieke Leefomgeving. Deze missie is bepalend voor de 

programmadoelen.

Missie
Een goed toegankelijke, kwalitatief goede, duurzaam ingerichte en onderhouden openbare ruimte is van grote waarde voor 

vitale gemeenschappen. De openbare ruimte staat ten dienste van de gemeenschap en nodigt inwoners en bedrijven uit zich 

te ontwikkelen. Het is de plek waar mensen elkaar ontmoeten, waar gemeenschappen hun activiteiten ontplooien en draagt 

bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor mensen en bedrijven. Het eigenaarschap van de openbare ruimte mag dan 

mogelijk juridisch bij de overheid liggen, mentaal is de omgeving – straat, buurt, wijk, dorp – eigenaar van de openbare ruimte. 

Die visie op de openbare ruimte is een uitdaging voor de overheid, maar ook voor de mensen die gewend zijn zich in hun eigen 

privé domein terug te trekken. Die visie schept letterlijk een ruimte waar een ieder vrij in kan stappen, die ook beleefd en 

gevoeld wordt als gemeenschappelijk, als openbaar, als van ons allen. Als gemeente kunnen wij dat gevoel niet afdwingen of 

opdringen, maar we kunnen samen met inwoners wel manieren bedenken om dat mentaal eigenaarschap weer meer terug te 

geven aan de omgeving, waarbij we oog hebben voor de diversiteit aan dorpen, wijken en buurten. We stellen ons meedenkend 

en meewerkend op wat betret zaken waar mensen om vragen, waar ze enthousiast over zijn. We sluiten aan op ontwikkelingen 

in kernen en op de behoete van mensen om betekenis te hebben. Door de omgeving invloed uit te laten oefenen op ontwerp 

en beheer kan een leef-, werk- en vrijetijds- omgeving ontstaan die van en voor iedereen is en waar inwoners actief gebruik van 

maken en zich mentaal eigenaar voelen. Bij het maken van keuzes over het beheer van de openbare ruimte speelt duurzaamheid 

en klimaatadaptatie uitdrukkelijk een rol.

Programmadoel 1: Identiteit van de kernen
We werken samen aan een kwalitatief goede, duurzaam ingerichte en onderhouden openbare ruimte die de eigen identiteit 

versterkt. 

Uitvoeringsafspraken
1.1 We nemen de eigen identiteit als uitgangspunt bij de herinrichting van de openbare ruimte.

We ondersteunen de beweging om de identiteit van de dorpen en het landschap te behouden en te versterken, waarbij er een 

goede wisselwerking ontstaat tussen de aanwezige of toekomstige bebouwing en de openbare ruimte (basis voor dit kader 

vloeit voort uit kaderstelling ruimte, programma 1.1). De 11 kernen van de gemeente Peel en Maas hebben elk hun een eigen 

identiteit. De openbare ruimte bepaalt mede deze identiteit en de ‘belevingswaarde’ van alle kernen. De openbare ruimte 

krijgt identiteit, vorm en betekenis samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Herinrichting 

doen we in samenspraak met de buurt / het dorp. Daar waar huurwoningen zijn gelegen doen we dat tevens in samenspraak 

met de corporatie en huurdersvereniging. We stimuleren dorpen in herinrichtigsprocessen na te denken over hun identiteit 
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en deze in hun woonomgeving te versterken. Hier ligt ook een uitdrukkelijke verbinding richting de kaderstelling Vitale 

Gemeenschappen, 3.1 Gemeenschapsontwikkeling. 

1.2 We zorgen gebiedsgericht voor een kwalitatief goed onderhouden openbare ruimte.

Voor wat betret kwaliteitsniveauぉs voor onderhoud maken wij onderscheid in drie kwaliteitsniveauぉs』 A, B en C. We maken 
daarbij onderscheid naar gebieden. We zorgen voor het volgende minimale onderhoudsniveau: woongebieden, niveau B, 

centrumgebieden en toeristische gebieden, niveau A, bedrijventerreinen: wegen, niveau B, overige onderdelen: niveau C, 

buitengebied: wegen: niveau B, overige onderdelen: niveau C. Binnen deze kaders is er ruimte voor diversiteit bij inrichting, 

beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Deze diversiteit, eigen kleur en identiteit wordt gezocht in dialoog met de 

gemeenschap.

Programmadoel 2: Toegankelijkheid
We werken samen aan een openbare ruimte die van en voor iedereen is.

Uitvoeringsafspraken
2.1 De openbare ruimte is goed toegankelijk voor iedereen. 

Uitgangspunt is dat de openbare ruimte van en voor iedereen is. Onder andere vanwege de demograische ontwikkeling 
(toename van het aantal ouderen) is het belangrijk dat de openbare ruimte ook voldoende toegankelijk is voor de oudere 

inwoner met of zonder beperking. Ook kwetsbare groepen, zoals inwoners met een beperking, moeten een plek hebben in 

de openbare ruimte. Ook andere ontwikkelingen waaronder klimatologische, mobiliteits- en technologische ontwikkelingen 

hebben hun weerslag in de openbare ruimte. We betrekken inwoners en stakeholders bij ontwerp, aanleg en beheer van de 

openbare ruimte, zodat ze zich mentaal eigenaar voelen van de openbare ruimte.

Programmadoel 3: Gemeenschappen als mentaal eigenaar
We stimuleren een fysieke leefomgeving waarvan de gebruikers zich ‘mentaal eigenaar’ voelen.

Uitvoeringsafspraken
3.1 We dagen gemeenschappen uit om mee vorm te geven aan de inrichting van hun fysieke leefomgeving vanuit het 

perspectief van gemeenschapsontwikkeling. 

Het eigenaarschap van de openbare ruimte mag dan mogelijk juridisch bij de overheid liggen, maar mentaal is de omgeving 

–straat, buurt, wijk, dorp – eigenaar van de openbare ruimte. Die visie op openbare ruimte is een uitdaging voor de overheid, 

maar ook voor de mensen die gewend zijn zich op hun eigen privé domein terug te trekken. 

Als gemeente kunnen wij dat gevoel niet afdwingen of opdringen, maar we kunnen samen met inwoners wel manieren 

bedenken om dat mentaal eigenaarschap weer meer terug te geven aan de omgeving.

Daarbij zoeken we het niet in het grote, maar juist in kleinere eenheden als een speelpleintje of straat. Dat willen we 

verbinden met praktische afspraken, van toezicht op speeltoestellen tot een zakelijk recht voor een buurt die het (beheer 

en onderhoud van een stuk openbare ruimte) helemaal wil overnemen. Het gaat daarbij om het willen. We stellen ons 

meedenkend en meewerkend op wat betret zaken waar mensen om vragen, waar ze enthousiast over zijn. We sluiten aan 
op ontwikkelingen in kernen en op de behoete van mensen om betekenis te hebben. Vanuit bovenstaande visie stellen we 
ons actief op en durven we als overheid zaken te agenderen en mensen uit te dagen. Om het nieuwe denken over openbare 

ruimte om te zetten in ‘nieuw doen’ zoeken we medestanders in de straten, wijken en dorpen.

Programmadoel 4: Klimaatadaptief en klimaatneutraal
We werken aan een klimaatneutrale en klimaatadaptieve fysieke leefomgeving

Uitvoeringsafspraken
4.1 De openbare ruimte wordt duurzaam ingericht en beheerd.

Het duurzaam inrichten en beheren van onze openbare ruimte houdt in dat we bij het ontwerpen en inrichten van de 

openbare ruimte de efecten op de levensduur in beschouwing nemen, inclusief beheer en onderhoud en eventuele sloop 
of vervanging. Bij het onderhouden van de openbare ruimte is er aandacht voor de inzet van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt (zie ook kaderstelling Sociaal domein, programma 2.1 Werk en inkomen). Tevens stimuleren we initiatieven die 

een positieve bijdrage leveren aan het adapteren aan de veranderingen in het klimaat, bijvoorbeeld door het vergroenen van 

buurten of door het stimuleren van het afkoppelen van regenwater. 

4.2 We geven zelf het goede voorbeeld en kopen duurzaam in. 

We geven zelf het goede voorbeeld en kopen duurzame materialen  in om de openbare ruimte te beheren. De materiaalkeuze 

in de openbare ruimte bestaat waar mogelijk uit duurzame materialen, lokaal geproduceerd, inheemse soorten, 

kwaliteitsondersteunend en versterkend, onderhoudsarm, herbruikbaar of recyclebaar, met een lange levensduur.
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4.3 Afval is een grondstof

In 2050 is alle afval grondstof geworden in een circulaire economie; het bestaande lokale milieupark is in 2020 

getransformeerd in de Mileustraat ┯.┬. Dit concept wordt in samenwerking met de stichting ZERegiO en de Coöperatie Gloei 
verder uitgewerkt.

In 2018 zal de 1e mijlpaal, een circulaire Kledingbank een feit zijn. We brengen de hoeveelheid restafval terug naar maximaal 

50 kg per inwoner per jaar in 2015 en maximaal 25 kg per inwoner per jaar in 2020, met aandacht voor goede service, 

communicatie en  werkintegratie. Om klimaatneutraal te zijn in 2050 werken wij toe naar de reductie van de hoeveelheid 

restafval. Dit doen we samen met andere partijen.
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Thema ┰. Economie

Leeswijzer
Vanaf hier volgen de programma’s van het thema economie. 

Het betret de programmaぉs』
4.1 Toekomstbestendige economie en;

4.2 Ondernemen en Promotie

De opbouw van het thema Economie is als volgt』 eerst beschrijven we de aansluiting van het programma met de waarden 
en omgevingsdoelen. Dit onderdeel sluit af met een missie van het programma. Vervolgens worden de programma’s 

uitgewerkt in programmadoelen. Bij ieder programmadoel worden uitvoeringsafspraken gemaakt tussen raad en college ter 

concretisering van de programmadoelen.

Programma ┰.┭ Toekomstbestendige Economie
De verhouding met de waardenoriëntatie en de omgevingsdoelen
Een toekomstbestendige economie is een belangrijk onderdeel van het ぇgoede levenぉ in Peel en Maas. Als het gaat om 
toekomstbestendige economie wil de gemeente aansluiten bij de kracht van de gemeente/regio. Bij deze rol horen 

werkwoorden als verbinden, stimuleren en faciliteren. In het onderdeel waardenoriëntaties hebben we enkele geconstateerde 

bewegingen beschreven zoals open kennisdeling, het せbiobasedそ circulair ondernemen en de behoete aan ruimte om te 
ontwikkelen. De bedrijven die in die richting werken zullen wij extra aandacht geven, door met die bedrijven het waardevolle 

van de toekomst te verkennen en ons daar positief toe te verhouden als gemeentelijke overheid. Deze beweging past ook in de 

ambitie van onze gemeente, zoals beschreven in de perspectievennota, met betrekking tot de kernwaarde duurzaamheid. 

Om de economische kracht die aanwezig is in Limburg verder te brengen investeert de Provincie Limburg in een netwerk 

van campussen, onder de overkoepelende naam de Brightlands. Eén van de campussen ligt in onze regio, namelijk de 
Brightlands Campus Greenport Venlo. Peel en Maas ziet de campusontwikkeling als een belangrijke kans om de krachten 

van het regionale bedrijfsleven te versterken. In regionaal verband participeert Peel en Maas in het Brightlands Innovation 

Netwerk Greenport Venlo (BING). Aanhaking van het lokale bedrijfsleven is essentieel om er daadwerkelijk voor te zorgen dat 

de gewenste versterking van de regionale economische structuur plaatsvindt. 

In dit programma is er ook aandacht voor de afstemming tussen vraag en aanbod van arbeidskrachten. Een goed 
functionerende arbeidsmarkt versterkt de sociale ruggengraat en stimuleert de economische motor. Vanuit haar positie 

draagt de gemeente bij aan een goed functionerende arbeidsmarkt. 

Missie
We ondersteunen de transitie naar een circulaire, waarden gedreven economie waarin het gaat om coöperatie in plaats van 

concurrentie en waarin kenniscirculatie uitgangspunt is. Een toekomst bestendige economie zorgt voor welvaart en draagt bij 

tot het goede leven in Peel en Maas. Een toekomstbestendige economie kenmerkt zich door een solide economische structuur, 

met verschillende economische dragers, zoals agrofood, maakindustrie, logistiek, vrijetijdseconomie en detailhandel. Peel en 

Maas staat niet op zichzelf en maakt nadrukkelijk onderdeel uit van een regionale economie. Door aan te sluiten bij de kracht van 

de regio leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van en innovatie in de lokale en regionale economie, dit helpt ons om een 

krachtige regio te zijn. 

Programmadoel 1: Divers en toekomstbestendig
We stimuleren een diverse en toekomstbestendige economische structuur.

Uitvoeringsafspraken 

1.1 We stimuleren het ontstaan van en desgevraagd faciliteren we, netwerken waarin ondernemers, maatschappelijke 

instellingen (met name onderwijs) en/of inwoners bijdragen aan een toekomst bestendige economische structuur. Dit doen 

we door actief te zoeken naar koplopers.

De economische structuur van Peel en Maas is divers ontwikkeld, het gaat dan om sectoren als agro (breed), 

vrijetijdseconomie, zorg, detailhandel en maakindustrie die ongeveer even groot van omvang zijn. Deze variatie van 

economische dragers versterkt de robuustheid van de economische structuur van Peel en Maas. Kennis is in deze tijd 

van groot belang voor een toekomstbestendige economische structuur. Kenniscirculatie en het vermogen ontwikkelen 

tot kennisadaptatie spelen, naast het toevoegen van verschil door innovatie, daarbij een belangrijke rol. Dit vraagt om 

open kennisnetwerken. Zo’n netwerk is niet gericht op productie maar op relaties en interactie. De gemeente stimuleert 

het ontstaan en desgevraagd het faciliteren van dergelijke netwerken waarbij zoveel mogelijk partijen aansluiten. Dit kan 

bijvoorbeeld door een proactieve benadering van koplopers en netwerk- en kennisontwikkeling, zodat nieuwe verbindingen 

en strategische allianties gemaakt worden. Voorbeelden van dergelijke netwerken zijn: Gloei en Meet2Match. 
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1.2 We participeren in regionale samenwerkingsverbanden die bijdragen aan een diverse en duurzame regionale 

economische structuur. Met partners sturen we op prestatie-afspraken en afgesproken doelen.

De gemeente Peel en Maas maakt onderdeel uit van de Regio Venlo. In regionaal verband werken we aan het verder versterken 

van de duurzame economische structuur van onze regio. Deze versterking loopt via twee sporen: Het eerste spoor is om aan te 

sluiten bij de kracht van de regio. Dit doen we ook in regionaal verband door netwerken te faciliteren (zoals besproken in 1.1). 

Het tweede spoor is door ons de vraag te stellen hoe kunnen wij als overheid die kracht van de regio verder brengen en wat 

is dan de opgave voor de overheid zelf. Ofwel, hoe kunnen wij de overheidsinzet zo realiseren dat de kracht van de regio zich 

maximaal kan manifesteren. Hieronder worden enkele regionale samenwerkingsverbanden genoemd waarin de gemeente 

Peel en Maas participeert om de kracht van de regio verder te brengen.

Brightlands Campus Greenport Venlo / Brightlands Innovation Network Greenport Venlo

 

De ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo is hiervan een voorbeeld. Daarbij is de ontwikkeling van de 

Brightlands Campus Greenport Venlo geen doel op zich, maar een middel om inhoudelijke focus te brengen en de juiste 

partijen snel met elkaar in verbinding te brengen om innovatie, kennisontwikkeling en de kennisverspreiding te versnellen. 

Met als doel om het vestigingsklimaat in de regio te verbeteren en het bedrijfsleven te faciliteren. 

Terwijl de Brightlands Campus gericht is op fundamenteel onderzoek is het Brightlands Innovation Network Greenport Venlo 

(BING) gericht op toegepast en praktijkgericht onderzoek ter versterking van de kracht van de regio. De provincie en de Regio 

Venlo hebben innovatiemiddelen beschikbaar gesteld voor projecten die aansluiten bij de doelstellingen van het BING.

Actieprogramma Vrijetijdseconomie

Een ander voorbeeld van een regionale samenwerkingsverband betret het Actieprogramma Vrijetijdseconomie. De 
vrijetijdseconomie is een belangrijke sociaaleconomische motor voor de regio Noord-Limburg. Wil de regio deze positie 

behouden dan zullen de vrijetijdsondernemers, eventueel ondersteunt door de gemeenten, moeten investeren in de sector. 

Het actieprogramma bevat een concrete aanpak om dit voor elkaar te krijgen. 

Aanhaking van het lokale bedrijfsleven aan deze regionale samenwerkingsverbanden is een belangrijke voorwaarde voor een 

toekomstbestendige economie. 

1.3 Het stimuleren van ondernemerschap, zoals bijvoorbeeld door het ondersteunen van initiatieven van ‘Labs’ en tijdelijke 

concepten.

De aanwas van ondernemers is van belang voor een toekomstbestendige economie. Starters staan vaak aan de basis van 

de ontwikkeling van een creatieve en innovatieve economie. Het zijn vaak de kleine en jonge bedrijven die lexibel zijn, 
gemakkelijk vernieuwing kunnen doorvoeren en zich weten aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden. Deze 

startende ondernemers hebben ruimte nodig om te kunnen ‘experimenteren’. Mede in relatie tot het thema ruimte waar de 

focus ligt op het benutten van de bestaande bebouwing, ondersteunt de gemeente startende ondernemers bij het gebruik 

van bestaande bebouwing voor hun activiteiten. Bijvoorbeeld door een uitnodigende houding te hebben ten aanzien van 

startende ondernemers die tijdelijk bestaande bebouwing gebruiken terwijl deze daar feitelijk niet voor is bestemd. Je kunt 

daarbij denken aan tijdelijke concepten (pop-ups) en ‘Labs’. Deze ‘ruimtes’ kunnen een rol vervullen voor netwerken en 

broeinesten van waaruit worden uitgewerkt. 

Dit onderwerp heet ook raakvlakken met het thema ぇeen aantrekkelijke regio zijn voor arbeidsmigrantenぉ. Ook door het 
stimuleren van ondernemerschap bij arbeidsmigranten past binnen de strategie om arbeidsmigranten te binden aan onze 

regio.

1.4 We waarderen samenwerkingsverbanden die (lokaal) bijdragen aan de circulaire economie.

Peel en Maas heet de doelstellingen die geformuleerd zijn in het energieakkoord voor duurzame groei overgenomen. 
Conform de kaderstelling ruimtelijke ordening werkt de gemeente om energie en klimaatneutraal in 2050 te zijn. Deze 

verduurzamingsopgave betret een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zowel van inwoners als de overheid. Dit betekent 
dat de kracht van de inwoners en de verantwoordelijkheid van de overheid uitgangspunt is. In dit kader is dan ook 

bewustwording de eerste stap en zijn duurzame initiatieven belangrijk. Voorbeelden hiervan zijn Peelenergie en Gloei en 

spin ofぉs zoals Markt ┭┯┯.  Om deze initiatieven te faciliteren om duurzaamheid concreet te maken heet de gemeente een 
revolverend duurzaamheidsfonds ingesteld. In het algemeen zijn het initiatieven uit de gemeenschap, of starters of startups 

die aanspraak maken op een laagdrempelig fonds met een lage rente om duurzame ambities te verwezenlijken. Voorbeelden 

van initiatieven die gebruik hebben gemaakt van het fonds zijn: het zwembad in Kessel, het gemeenschapshuis ‘In Kepel’, het 

Plattelandshoés en ‘t Hoës van Bree. De opgedane ervaring van de verschillende projecten wordt gedeeld waardoor weer 

nieuwe initiatieven ontstaan. Vanuit duurzaamheidnetwerken wordt kennis ingebracht en gezocht naar partners. 
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Programmadoel 2: Afstemming vraag en aanbod arbeidskrachten
We stimuleren een goede afstemming van de vraag en aanbod van arbeidskrachten, zowel kwalitatief als kwantitatief op alle 

beroepsniveaus.

Uitvoeringsafspraken
2.1 We werken aan een aantrekkelijke regio zijn voor arbeidsmigranten zodat arbeidsmigranten zich (blijvend) vestigen en 

integreren in onze Regio.

Om te voorzien in een goede afstemming van de vraag en aanbod van arbeidskrachten zijn arbeidsmigranten onmisbaar. 

We gaan in onze regio voor een uitnodigende en bindende strategie van de arbeidsmigranten. Zij zijn nodig voor de verdere 

economische groei van onze regio én wanneer een deel zich deinitief vestigt heet dat een positief efect op de demograische 
ontwikkeling. In 2011 hebben de regiogemeenten, inclusief enkele Midden-Limburgse gemeenten, dit onderschreven in de 

verklaring ‘het belang van arbeidsmigranten’. De verklaring wordt ook ondersteund door de Provincie. Uiteraard speelt dit 

ook voor andere nieuwkomers, zoals statushouders. We constateren dat arbeidsmigranten werkzaam zijn in verschillende 

sectoren. Er is een permanente huisvestingsbehoete van deze tijdelijke werknemers en werknemers die zich hier blijvend 
willen vestigen.

2.2 We leveren een bijdragen aan een toekomstbestendige regionale kennisinfrastructuur, onder andere in verband met 

behouden van hoogopgeleide jongeren voor onze regio.

Samen met de regiogemeenten zet de gemeente zich in op een verdere versterking van het onderwijscluster op MBO-, HBO 

en WO-niveau. De versterking en verbreding van het aanbod sluiten nauw aan bij de economische speerpunten. Dit doen we 

als ondersteuning voor de regionale economische topsectoren. Maar ook omdat we hoogopgeleide jongeren, die vaak uit de 

regio wegtrekken vanwege een studie en vervolgens niet meteen terug komen, als regio willen binden. Dit betekent dat er op 

regionale schaal ook aandacht dient te zijn voor voldoende werkgelegenheid, inclusief stageplaatsen, van hoogopgeleide 

jongeren.
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Programma 4.2 Ondernemen en promotie

De verhouding met de waardenoriëntatie en de omgevingsdoelen
Programma ‘Ondernemen en promotie’ is met name gericht op het faciliteren van het bedrijfsleven en de relaties tussen 

ondernemers en andere partijen. Daarbij ligt de focus op lokale bedrijven die geworteld zijn in de samenleving. Dit heet 
een duidelijke relatie met de waardeoriëntaties: van individueel naar samen, van gesloten naar open en van kwantiteit 

naar kwaliteit.  Met de ambitieuze doelstellingen ten aanzien van duurzaam ondernemen leveren wij onze bijdrage aan de 

waardeoriëntatie van lineair naar circulair. De beweging van kwantiteit naar kwaliteit klinkt ook door in het programmadoel 

‘We werken aan voldoende, vitale, goed bereikbare en duurzame werklocaties.  Daarnaast werken we samen met het 

bedrijfsleven aan de promotie van de regio/gemeente als een aantrekkelijke toeristische bestemming. Ook daar wordt 

aangesloten bij de beweging van consumeren naar beleven.

 

Missie
In Peel en Maas zijn tal van innovatieve ondernemers in een verscheidenheid aan sectoren actief. Er heerst een 

ondernemersklimaat waarin bedrijven optimaal kunnen functioneren en er is voldoende, gevarieerd aanbod van werk aanwezig. 

Wij leveren onze bijdrage door individuele ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen en verbindingen te leggen tussen 

ondernemers en door een goed ondernemingsklimaat te scheppen voor bestaande en nieuwe ondernemers om te ondernemen. 

Naast de te onderscheiden lokale kwaliteiten van de Maas en de Peel zien wij het begrip ‘smaak’ als verbindend thema voor onze 

regio, waarbinnen wij een actieve en onderscheidende rol spelen.

Programmadoel 1: Diversiteit in bedrijvigheid
We stimuleren diversiteit in bedrijvigheid als kracht en kwaliteit.

Uitvoeringsafspraken
1.1 Faciliteren van lokale bedrijven, die geworteld zijn in de samenleving, met bijzondere aandacht voor de agrarische sector, 

het MKB (industrie en retail) en recreatie en toerisme.

Bij het faciliteren van ondernemers ligt de focus op lokale bedrijven. Met name bedrijven die geworteld zijn in de 

samenleving. Dit zijn bedrijven die een sterke binding en betrokkenheid hebben met de samenleving en die oog hebben voor 

de leefomgeving. Dit zijn de ondernemers die vanuit hun betrokkenheid bijdragen aan een gemeente waar het ijn wonen, 
werken en recreëren is. Daarbij wordt aangesloten bij de eigen diverse economische structuur. Bij het faciliteren van de lokale 

bedrijven spelen de gemeentelijke accountmanagers een belangrijke rol. 

1.2 We zorgen voor informatie over de economische structuur met onder meer werkgelegenheidscijfers, een database met alle 

gevestigde bedrijven en hun activiteiten en een continu overzicht van leegstaande panden (Inzicht in bedrijvigheid).

Uitwisselen van kennis is een belangrijke randvoorwaarde voor een toekomst bestendige economie. Inzicht in ons 

bedrijfsleven en deze kennis beschikbaar stellen kan de netwerkvorming ondersteunen. Daarom verzamelt de Peel en 

Maas informatie over de economische structuur, het bedrijfsleven en leegstaande panden. Dit alles om kennisuitwisseling 

(tussen bedrijven) te faciliteren. De informatie kan ook gebruikt worden in het kader van de uitvoeringsafspraak om 

netwerkontwikkeling te stimuleren. 
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Programmadoel 2: Vitale werklocaties
We voorzien in voldoende, vitale, goed bereikbare en duurzame werklocaties

Uitvoeringsafspraken
2.1 Samen met ondernemers werken we aan de kwaliteit van de werklocaties.

De ondernemers zijn een belangrijke partner in het kader van de kwaliteit van werklocaties. Zij zijn eigenaar gebruiker van het 

gebied en hechten waarde aan dat de kwaliteit van de werklocatie. Samen met de ondernemers werken we aan deze opgave. 

Hier ligt ook een relatie met het programma beheer fysieke leefomgeving.

2.2 We zetten in op herstructurering boven uitbreiding.

(Fysieke) Ruimte om te ondernemen is belangrijk. Voor veel functies hebben we voldoende ruimte, in toenemende mate 

zelfs te veel. De leegstand neemt toe, wat de economische vitaliteit en leefbaarheid niet ten goede komt. Dit vraagt om 

heldere keuzes waarbij kwaliteit leidend is in plaats van kwantiteit. De keuze om in te zetten op herstructurering in plaats van 

uitbreiding past binnen deze ambitie.

De opgave is in regionaal verband opgepakt waarbij ingezet wordt op kwalitatieve versterking in plaats van meer van 

hetzelfde. In de POL-uitwerkingen voor detailhandel, bedrijventerreinen, kantoren en vrijetijdseconomie is dit verder 

uitgewerkt. 

2.3 We faciliteren energiebesparing en het opwekken van duurzame energie bij bedrijven.

Peel en Maas heet de ambitieuze doelstellingen die geformuleerd zijn in het energieakkoord voor duurzame groei 
overgenomen. Om deze doelstellingen te behalen moeten alle zeilen bijgezet worden. Dit vraagt een inspanning van alle 

partijen. We gaan daarbij uit van de strategie ぇTrias Energeticaぉ om energie besparende maatregelen te nemen. 
De energie bestaat uit de volgende drie stappen:

- beperk de energievraag

- gebruik duurzame energiebronnen

- gebruik fossiele energiebronnen zo eficiënt mogelijk.
De gemeente faciliteert met name door kennisdeling over de mogelijkheden voor energiebesparing en het opwekken van 

duurzame energie bij bedrijven.

Programmadoel 3: Aantrekkelijke toeristisch-recreatieve bestemming
We ondersteunen het bedrijfsleven bij de promotie van Peel en Maas, als onderdeel van de Regio Noord-Limburg, als een 

aantrekkelijke groene toeristisch-recreatieve bestemming.

Uitvoeringsafspraken
3.1 We ondersteunen het bedrijfsleven en lokale organisaties ( Toeristisch Platform en VVV Winkels) om (de identiteit van) Peel 

en Maas/Noord-Limburg te promoten.

Noord-Limburg is het belangrijkste en meest aantrekkelijke verblijfsrecreatiegebied van Limburg voor de ‘short break’ 

vakantiemarkt met een ijnmazig netwerk van kleine- en grootschalige dagrecreatieve voorzieningen in een straal van 
60 autominuten. De focus ligt op familierecreatie, drie generaties die (gezamenlijk) een bezoek brengen aan Noord-

Limburg. Deze doelgroep vraagt om een breed aanbod qua dagrecreatieve voorzieningen. Samen met ondernemers, 

cultuurinstellingen en onderwijs werken we aan dit netwerk en promotie van de regio. Het Toeristisch Platform en de VVV 

winkels vervullen daarin een belangrijke rol. 

3.2 We ondersteunen ondernemers die werken aan de positionering van onze gemeente rondom het thema ‘smaak’. 

Uit de gesprekken met ondernemers blijkt dat er behoete is aan een verbindend thema dat past bij het karakter van onze 
gemeente/regio. Het thema ‘smaak’ is het thema waar we  ondernemers ondersteunen die werken aan de positionering 

van onze gemeente als producent van gezonde en veilige voeding. Voorbeelden hiervan zijn: Citta Slow, de Gastronomische 

Academy en de Amsterdam Connection.

3.3 Samen met partners werken aan (aantrekkelijke) centra mede vanwege de toeristische en culturele functie.

Centra zijn van belang om te voorzien in een compleet en aantrekkelijk voorzieningenniveau voor consumenten. De 

consument dient te beschikken over een in kwantitatief en kwalitatief opzicht zo compleet, gevarieerd en attractief mogelijk 

pakket aan winkels en horeca. Een aantrekkelijk centrum heet ook een belangrijke toeristische en/of culturele functie. 
Daarom zijn initiatieven als Thuis IN Panningen, Peelgeluk in Meijel, streekmuseum ‘Land van Peel en Maas en Kasteel de 

Keverberg in Kessel belangrijk. Samen met onze partners werken we aan (aantrekkelijke) centra.

3.4 We brengen, ter inspiratie en afstemming, het huidige aanbod van dag-recreatieve voorzieningen in kaart.

In 2018 maken we een kaart met het huidige aanbod dagrecreatieve voorzieningen. Het doel van de kaart is om ondernemers 

te inspireren en deze kaart helpt bij de afstemming van voorzieningen.
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Programmadoel 4: Stimuleren van evenementen
We stimuleren evenementen die een positief efect hebben op de leefbaarheid en het imago van de gemeente Peel en Maas.

Uitvoeringsafspraken
4.1 Door middel van een werkbaar kader moeten de lasten voor de initiatiefnemers en gemeente zo beperkt mogelijk zijn, 

waarbij de harmonie met de overlast en veiligheid gegarandeerd blijt. せLeidraad Evenementen, inclusief Bouwstenenそ.
Evenementen bepalen deels het imago van een gemeente. Een volle evenementenkalender hoort bij een levendige 
gemeente. Door middel van evenementen kan een gemeenschap / een gemeente zich op de kaart zetten. Het is belangrijk dat 

evenementen goed worden georganiseerd. Een evenement met veel overlast, of dat slecht georganiseerd is, heet namelijk 
een negatief efect op het imago.
Via de Leidraad Evenementen wordt gestuurd op een uitnodigend beleid voor organisatoren om evenementen te organiseren 
zonder dat dit ten koste gaat van de omwonenden. 

4.2 We organiseren kermissen, week- en jaarmarkten.

Evenementen spelen een belangrijke rol voor de promotie van Peel en Maas. De gemeente voert een uitnodigend beleid om 
evenementen te organiseren. Sommige evenementen worden van oudsher door de gemeente georganiseerd. Het betret de 
kermissen, de week- en jaarmarkten.
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Type 1 activiteiten: gemeenschap is

eigenaar

eigenaarschap

= zelfsturing

= interactief

beleid/uitvoering
publiek

domein

gemeenschaps

domein
Type 2 activiteiten: gemeenschap is eigenaar

en gemeente levert bijdrage

Type 3 activiteiten: gemeente is eigenaar

en burgers leveren bijdrage

Type 4 activiteiten: gemeente is eigenaar

Bijlage 1: Het nieuwe besturen
De eerste stap om de ambitie van het nieuwe besturen verder vorm en inhoud te geven, is gezet door de spanningsbogen 

die uit de expertgesprekken ontstonden te omarmen en de uitgangspunten van het nieuwe besturen vast te stellen in de 

begroting ┮┬┭┱. Het college heet vanaf de zomer van ┮┬┭┰ de vastgestelde spanningsbogen en de uitgangspunten van het 
nieuwe besturen als richtingaanwijzers gebruikt bij hun dagelijks handelen. 

Vervolgens is het college als het gaat om de themaぉs Ruimte en Economie in de zomer van ┮┬┭┲ de dialoog opnieuw 
aangegaan met groepen koplopers in de samenleving. Niet per sé om nieuwe waarden te vinden, maar juist om te ervaren of 

de in 2014 opgehaalde waarden nog actueel zijn. Want alleen als deze waarden bestendig zijn, kunnen we echt spreken van 

waarden. We zijn rolzuiver de gesprekken ingegaan en hebben hierbij de rol van ondersteunend partner gekozen en niet die 

van autoriteit of regisseur van deze gesprekken.

Met deze kaderstelling zoeken we ook naar een efectieve relatie met de omgeving. We hebben vanaf ┮┬┬┬ een denkkader 
ontwikkeld, waarin we vier typen overheidsrollen onderscheiden. In type ┭ is de gemeenschap eigenaar en heet de overheid 
feitelijk geen rol. In type 2 is de gemeenschap eigenaar en ondersteunt de gemeente. In type 3 is de overheid aan zet en 

betrekt zij betrokkenen uit de gemeenschap om haar werk zo goed mogelijk te doen. In het laatste type, type 4, is de overheid 

verantwoordelijk en heet ぇde gemeenschapぉ feitelijk geen invloed op de overheidsproductie die hier geleverd wordt. De 
overheid stuurt hier op gezag en begrip. Door deze rollen als denk- en doekader te gebruiken, kunnen wij ons op een efectieve 
manier verhouden tot onze omgeving, en daarmee een bijdrage leveren aan het goede leven in Peel en Maas. 

Door in gesprek te gaan met koplopers op alle vijf de thema’s waar wij als gemeente actief bemoeienis mee hebben – te 

weten』 Sociaal Domein, Vitale Gemeenschappen, Ruimte, Economie en Bestuur – komen we een enorme diversiteit tegen aan 
gedachten en initiatieven die al in de samenleving worden opgepakt of waar naartoe wordt gewerkt. Daarmee krijgt diversiteit 

als kernwaarde een stevige betekenis.

27 / 30



28

Bijlage 2: De structuur van de kaderstelling en de 

omgevingswet

Waarden
De expertgesprekken leveren inzicht in waarden op en door deze te vertalen in spanningsbogen – een beweging van het 

ene uiterste naar het andere uiterste – maken we duidelijk welke beweging we willen maken. De waarden die we met de 

expertgesprekken hebben opgehaald hebben wij getoetst aan onze kernwaarden en zijn aanvullend aan deze kernwaarden.

De waarden benoemen we op themaniveau. In deze notitie gaat het om waarden die betrekking hebben op de thema’s ruimte 

en economie.

Omgevingsdoelen
Omgevingsdoelen zijn doelen die partijen uit de gemeenschap (dus uit onze omgeving) zichzelf hebben gesteld om de 

waarden inhoud te geven. Daarmee hebben we aanvullend aan de waarden op themaniveau ook omgevingsdoelen.

Programmadoelen
Programmadoelen zijn de doelen die we als gemeente formuleren op het niveau van een begrotingsprogramma. We 

formuleren programmadoelen die antwoord geven op de vraag hoe we als gemeente de benoemde waarden en doelen in de 

samenleving kunnen ondersteunen. Naast het aanvullend zijn op de omgeving stellen we ons ook de vraag wat we zelf willen 

als overheid. Waar staan we nog meer voor? En daarbij stellen we ons ook de vraag welke wettelijke verplichtingen we
moeten invullen.

Uitvoeringsafspraken
Om de gemeentelijke programmadoelen te realiseren worden uitvoeringsafspraken gemaakt tussen raad en college. De 

uitvoeringsafspraken zijn daarmee een concretisering van de programmadoelen en worden in de begroting opgenomen. 

We proberen deze uitvoeringsafspraken zoveel mogelijk te formuleren als doelregels. Dit zijn regels die ruimte geven om de 

doelstelling te realiseren, in plaats van de realisatie van deze doelstelling te beperken. Een enkele keer zijn het vanwege het 
karakter limitatieve bepalingen, bepalingen die grenzen stellen.

Programmabegroting
Na het vaststellen van deze kaderstellende notitie, wordt de programmabegroting aangepast aan deze kaderstelling. Dit 

betekent dat de programmadoelen uit deze kaderstelling één op één worden opgenomen in de begroting, zodat duidelijk is 

welke doelen de gemeente nastreet. Ook voegen we – op themaniveau – de spanningsbogen en de omgevingsdoelen toe aan 
de programmabegroting.

Tot slot hebben we bij het formuleren van deze kaderstelling alle eerdere besluiten van de raad rond het programma die 

kaderstellend zijn, tegen het licht gehouden en zoveel mogelijk geïntegreerd in deze kaderstelling. We stellen de raad voor 

om de eerdere besluiten die met dit besluit overbodig worden, in te trekken. Daarmee bereiken we dat er niet onnodig 

veel overheidsregels in de lucht blijven. Ons streven is om het overblijvend beleid, in ieder geval voor zover het de fysieke 

leefomgeving betret, in de toekomst op te laten gaan in de Omgevingsvisie en in de Omgevingsplannen. Dit overblijvend 
beleid wordt in voorkomende gevallen, te zijner tijd ingetrokken.

Met de aanpak die we voor de herziening van deze kaderstellingen hebben gehanteerd, verdwijnt het primaat van het 

gemeentelijk beleidsontwerp en sturen we vanuit met de omgeving gedeelde waarden en kwaliteit. Op deze manier kunnen 

we – in lijn met de ambities van het nieuwe besturen – een efectievere bijdrage leveren aan het goede leven in Peel en Maas.

Op de volgende pagina de schematische weergave  van de kaderstelling.
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Omgevingsvisie
De verwachte invoering van de Omgevingswet wordt telkens opnieuw uitgesteld en zal naar verwachting in 2020 of 2021 

ingevoerd worden. Peel en Maas is pilotgemeente in het kader van de Crisis- en herstelwet met als doel vooruit te lopen 

op de implementatie van Omgevingswet. In dat kader wordt momenteel gewerkt aan pilot omgevingsplannen en een 

Omgevingsvisie. Deze laatste heet  tot doel dat al het beleid op raadsniveau op het gebied van de fysieke leefomgeving wordt 
opgenomen in één visie voor de gehele fysieke leefomgeving. Enerzijds hebben we geconstateerd dat dit breder is dan alleen 
het thema ruimte en ook de thema’s economie, sociaal domein, vitale gemeenschappen en bestuur en dienstverlening 

raakt. Anderzijds is de afstand tussen de uitvoeringsafspraken en de op dit moment geldende beleidsstukken voor de fysieke 

leefomgeving erg groot. Hier zal nog verder invulling in moeten worden gegeven in de Omgevingsvisie, waarbij onderhavige 

kaderstelling als kapstok dient. 

Missie

Identiteit

Overtuigingen

Vaardigheden

Gedrag

Omgeving

omgevingsdoelen

programmadoelen

verordeningen raad en

uitvoeringsbeleid college

beleidsregels

producten en projecten

visie of perspectievennota

(kern)waarden

Structuur kaderstelling

verantwoordings-

informatie

beleidssturing

tactisch niveau

college

operationeel

niveau

strategisch niveau

raad
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