Limburg maakt
Nederland groter!
‘Samen optrekken in de klimaat- en energietransitie
& de aanpak van regionale knelpunten’

Samenvatting
Limburgs aanbod
aan het kabinet

Limburg maakt Nederland groter!

Investeringslijn

‘Samen optrekken in de
klimaat- en energietransitie
& de aanpak van regionale
knelpunten’

Samenwerken en
slagkracht organiseren
tussen Rijksoverheid –
Provincie – (eu)regio
Limburg doet een beroep op de voortzetting van een versterkte uitbouw van het
partnerschap met de Rijksoverheid om in
het belang van een brede welvaart voor
haar inwoners, als partners samen op trekken rondom de geschetste investeringslijnen. De 11 projecten die in het kader van
dit Limburgs aanbod zijn toegelicht kennen
een groot aantal partners die zich committeren aan de toekomst van Limburg.
Daarmee is een totale investering van
ruim 1 miljard euro (exclusief Chemelot
investering) gemoeid, goed voor een extra
werkgelegenheidsimpuls van ruim 34.000
arbeidsjaren.

Daarvoor zijn ook slagkrachtige structuren
beschikbaar om de opgaven ook daadwerkelijk te realiseren en investeringen te
plegen.
De slagkracht en uitvoeringskracht van
dit Limburgs aanbod gaat veel verder dan
intenties en gelegenheidscoalities. Het
gaat hier om een brede een structurele
strategische samenwerking in Limburg.
Op tal van terreinen werkt Limburg nu
reeds samen met de Rijksoverheid. Met dit
Limburgs aanbod zou Limburg dan ook
een volgende stap willen zetten om te komen tot een meerjarige, programmatische
samenwerking.

Op deze manier maakt Limburg
Nederland groter!

De volgende partners participeren
in dit Limburgs aanbod:
Brightlands, Chemelot, DuurzaamThuis/
SVn, Enexis Holding BV, HEEMwonen,
IBA Parkstad BV, Limburgs Energie Fonds,
Mijnwater BV, Parkstad-gemeenten,
Partners Het Groene Net, Partners
Warmtenet Belvedère, ProjectbureauA2,
Servatius, SlimEnergienet Roermond,
Stadregio Parkstad, Weller, Wonen
Limburg, Wonen Zuid, Woonpunt,
WoonWenz en ZoWonen.
Dit Limburgs aanbod wordt gesteund
vanuit het strategisch overleg tussen
de Provincie Limburg en de vijf grote
Limburgse steden: Gemeente Maastricht,
Gemeente Sittard-Geleen, Gemeente
Heerlen, Gemeente Roermond en
Gemeente Venlo.
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Duurzame transitie van het nationaal
chemiecluster Chemelot

Verduurzaming van de Limburgse
gebouwde omgeving

Transformatie van de regio
Parkstad

Doelen
Het maatschappelijk effect dat wij
willen bereiken is:
• Substantiële reductie van de CO2
footprint via innovaties en nieuwe
technieken;
• Chemelot als meest concurrerende en
duurzame site van West-Europa in 2025;
• Groei van werkgelegenheid op Chemelot
naar 10.000 mensen in 2025 met het
daarbij horende (om- en bij)scholingsaanbod voor technici en ingenieurs
evenals het behouden en aantrekken
van talent voor Chemelot.

Doelen
Het maatschappelijk effect dat wij willen
bereiken is:
• Het verduurzamen van de Limburgse
woningen op het gebied van energiebesparing en CO2-reductie met een
energiebesparing van 3PJ in 2020 goed
voor 0,2 Mton CO2-vermindering;
• Circa 30.000 woningen extra verduur
zamen in 2022. Dit is vergelijkbaar met
circa 70% van de 2020 Limburgse doelstelling van 42.000 woningen en zorgt
voor een substantiële impuls aan werkgelegenheid en (bij- en/of om)scholing
in de sector;
• Het realiseren van 10.000 à 15.000
aardgasvrije bedrijfs- en woonobjecten
in 2022.

Doelen
Het maatschappelijk effect dat wij willen
bereiken is:
• Een totale make-over van het centrum
van Heerlen/Parkstad, door onder meer
20.000 m² retail en 20.000 m² kantoren
voor 2020 te onttrekken en 400 woningen toe te voegen, evenals nieuwe
functies op het gebied van leisure/
horeca;
• In totaal ruim 10.000 verouderde, met
name particuliere woningen, te transformeren of te slopen en 8.600 woningen
aardgasvrij te maken door de aansluiting
op Mijnwater;
• In stadsdelen en wijken te investeren in
toekomstbestendige winkelclusters en
nog eens 80.000m² overtollige retail te
onttrekken;
• Te investeren in de verdere verduurzaming van woningen, gemeentelijk
vastgoed, scholen, bedrijven o.a. via de
PALET 3.0 aanpak;
• In het IBA-Expositiejaar (2020) innovatieve en voorbeeldprojecten te hebben
gerealiseerd die de fysiek-ruimtelijke
en sociaaleconomische opgaven van
Parkstad tentoonstellen;
• Met de Duitse partners (Stadt Aachen
en Städteregion Aachen) rondom het
thema ‘ein gemeinsamer Wirtschaftsraum’ een gezamenlijk programma
ontwikkelen.

Benodigde stappen
In het kader van deze investeringslijn
willen wij graag inzetten op de volgende
vier programma’s:
1. Programma innovatie en kennisinfrastructuur en strategie Vlaanderen en
Noordrijn-Westfalen
a. Brightlands Chemelot Sustainable
Technology Centre
b. Chemelot Sustainability Team
c. Asset Health Centre uitbreiden voor
verduurzaming
2. Programma infrastructuur en
verankering
3. Programma voor pilots- en
proefprojecten
4. Programma aanpassing wet- en
regelgeving
In het kader van het Limburgs aanbod
vragen wij voor deze investeringslijn nu
geen financiële middelen. De benodigde
investeringsvoorstellen zullen ingebracht
worden in de industrietafel van het klimaatakkoord. Op dit moment vinden die
gesprekken plaats waarbij ook specifiek
voor Chemelot gekeken wordt naar de te
zetten stappen om tot 2030 en 2050 te
voldoen aan het Parijsakkoord. Dit betreft
acties die technisch mogelijk zijn, maar
waarbij de economische, infrastructurele
en regelgevingsrandvoorwaarden worden
geëvalueerd op hun haalbaarheid.
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Benodigde stappen
Vergroten investeringskracht
DuurzaamThuis fonds;
Versnelde uitrol Mijnwater-netwerk;
Versnelde uitrol Het Groene Net Zuid;
Chemelot Greenline naar kassengebied
Noord-Limburg (tuinbouwgebieden
Californië en Siberië);
Limburgse woningcorporaties werken
aan de ‘kraamkamers voor versnelling’
- Kraamkamer #1 ‘warmtetransitie’
- Kraamkamer #2 ‘wijkgerichte
energietransitie’
- Kraamkamer #3 ‘Verenigingen van
eigenaren en particulier bezit’;
Warmtenet energielevende wijk
Belvédère Maastricht en Groene Loper;
Warmtenetten in Midden-Limburg.

Kijk voor meer informatie en de
achtergrondbijlagen op
www.limburg.nl/limburgsaanbod

Benodigde stappen
• Extra kwaliteitsimpuls Heerlen centrum
met een investeringsprogramma
centrum Heerlen;
• Gebiedsgerichte programmatische
aanpak transformatie Parkstad met een
investeringsprogramma Parkstad
gericht op:
- Transformatie woningmarkt
- Transformatie retailsector
- Energietransitie
- Samenwerking met Städteregion
Aachen.

Financiële vertaling van het Limburgs aanbod
Investeringslijnen van het Limburgs aanbod

Totale
investering

Bijdrage
Limburg

Vraag
Rijk

Investeringslijn 1.
		 Verduurzaming van het nationaal
		
chemiecluster Chemelot
1. Transitieprogramma verduurzaming Chemelot
2. Chemelot Sustainable Technology Centre
€ 330 mln.
3. Zitta Biogas project voor verwerking mest			

Inzet voor ‘industrietafel’
klimaatakkoord

		
Investeringslijn 2
		 Verduurzaming van de Limburgse
		
gebouwde omgeving
4. Vergroten investeringskracht fonds DuurzaamThuis
5. Uitrol Mijnwater in Parkstad en verder
6. Uitrol Het Groene Net Zuid (t/m MAA)
7. Chemelot Greenline voor afvoer CO2 naar
kassengebied Noord-Limburg
8. Verduurzaming sociale woningvoorraad
met ‘kraamkamer-versnellingsprojecten’
9. Warmtenetten Maastricht, Roermond en
Weert en showcase Groene Loper

€ 620 mln.

€ 90 mln.
(multiplier 7,9)

€ 310 mln.

€ 80 mln.
(multiplier 4,9)

		 Rijk, Provincie en (eu)regio
€ 5 mln.
			

€ 2,5 mln.

€ 2,5 mln.
(multiplier 2,0)

Totaal (excl. Chemelot)

€ 1.105 mln.

€ 932,5 mln.

€ 172,5 mln.
(multiplier 6,4)

Totaal (incl. Chemelot)

€ 1.435 mln.

€ 710 mln.

Investeringslijn 3
		 Transformatie Parkstad
10. Extra kwaliteitsimpuls stedelijke
ontwikkeling Heerlen / IBA
€ 390 mln.
11. Gebiedsgerichte transformatie
wijken/buurten Parkstad / IBA
			
Samenwerken en slagkracht
		 organiseren

Dit is de samenvatting van het Limburgs aanbod aan het kabinet. Limburg maakt Nederland groter!
‘Samen optrekken in de klimaat- en energietransitie & de aanpak van regionale knelpunten’

