Economie
Externe beleidsanalyse
In 2017 maakte het externe bureau BMC van onze gemeente een analyse op financieel en bestuurlijk
gebied. Het gevoerde beleid bleek zowel financieel als economisch op cruciale punten de verkeerde
richting te zijn. Expliciet werd aangegeven dat de gemeente haar kaarten niet langer op de grote
bedrijven moet zetten maar haar schaarse middelen veel meer moet inzetten voor het MKB.
Dat is exact wat SPA steeds heeft uitgedragen en staat haaks op het gevoerde beleid.
Tevens gaf BMC aan dat de gemeente de tering naar de nering moet zetten en dat de grote
projecten veel te ambitieus en belastend waren voor een gemeente van de omvang en
mogelijkheden van Sittard-Geleen. Ook dit stemt helemaal overeen met wat SPA steeds weer
verkondigde.
Het College accepteerde de conclusies van het rapport niet en weigerde er zelfs over te discussieren
voordat de begroting van 2018 werd opgesteld. Men volhardde in het eigen gelijk en het beleid en
verhoogde daarom de lokale lasten flink met gevolg dat onze burgers de dupe worden. SPA keurde
de begroting 2018 daarom af.
Nog geen maand later, op 6 december 2017 stelde de provincie de gemeente onder curatele middels
‘preventief toezicht’. Het College en de coalitiepartijen bleven het bagataliseren en zeiden dat het
allemaal zo erg niet was. SPA neemt de financiёle situatie van de gemeente wel serieus, wij willen
een gezond financieel beleid voeren en de tering naar de nering zetten. Wij vermoeden dat dit
betekent dat de eerste twee jaren de knip op de beurs moet worden gehouden.
Een consequentie van deze constateringen is dat de eind 2016 vastgestelde, onevenwichtige en zeer
eenzijdige Omgevingsvisie moet worden herschreven aangezien die baseert op voortzetting van het
falende beleid.
Prestigeprojecten zoals de Sportzone, Zitterd Revisited en de vestiging van het bestuurscentrum in
het Kloosterkwartier wil SPA niet langer doorzetten. Vrijkomende gelden wil SPA deels inzetten voor
het opknappen van Den Tempel en overkapping van enkele straten in Geleen-centrum want dat zijn
volgens SPA hoogst noodzakelijke en ondanks de deplorabele financiёle toestand van de gemeente
betaalbare zaken met belangrijke positieve economische effecten.
Dubbelgemeente met twee onderscheidende centra en een landelijk deel
Sittard-Geleen is een dubbelgemeente waarbij onze drie centra functioneren als centra van de delen
van de gemeenten waartoe zij behoorden. SPA erkent deze functionaliteit en vindt het belangrijk dat
dat ook zo blijft, mede omdat het aantal inwoners van Sittard en Geleen slechts zo’n 15% verschilt en
dat op geen enkele wijze rechtvaardigt dat een van beide centra dominerend ontwikkeld wordt en
wijziging van dit uitgangspunt eenwording van de gemeente in de weg staat.
In 2016 heeft het College er voor gezorgd dat het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) focust
op Sittard als regionaal centrum. Dit zonder dat hierover vooraf een fundamenteel debat in de Raad
werd gevoerd.
Eind 2016 presenteerde het College de Omgevingsvisie. Al in de commissie van oktober 2016 sprak
SPA uit ‘Wij zijn van mening dat deze omgevingsvisie zeer eenzijdig is. Alle ballen op ZitterdRevisited, de Sportzone en de grote bedrijven en de rest hang aan de laatste mem. Wij betwijfelen
ten zeerste dat er veel draagvlak is onder de bevolking voor grote delen van deze omgevingsvisie.’

En in de Raad van december 2016 : ‘Buiten investeringen voor grote bedrijven en het ziekenhuis, is
het overgrote deel van de investeringen van de afgelopen 15 jaar direct gerelateerd aan de
Sportzone en Sittard-centrum, beide onderdeel van stadsdeel 4. En toch blijft deze visie gebaseerd
op het nog willen intensiveren van investeringen in deze gebieden ten koste van de rest van de
gemeente. Honderden nieuwe woningen, kantoren uitsluitend achter het station en de Sportzone
kannabaliseert sport- en supermarktvoorzieningen van andere wijken en stadsdelen. De
omgevingsvisie is zo eenzijdig dat Geleen als een sterfhuisconstructie kan worden gezien. Bouwen
mag niet meer, kantoorpanden worden gesloopt en helemaal niets ter verbetering, alleen maar
schrappen ‘. Het College ontkende toen dat de Omgevingsvisie eenzijdig is.
In maart 2017 accepteerde het College dat de Provincie bij de verdeling van gelden voor stedelijke
ontwikkeling Sittard gelijkschakelde aan Venlo, Heerlen, Maastricht (elk minimaal 10 miljoen
subsidie) terwijl Geleen in de categorie ‘overige’ werd ingedeeld waarvoor samen 8 miljoen
beschikbaar was.
SPA protesteerde tegen het maken van dit onderscheid en vroeg het College om terug naar de
provincie te gaan en de subsidie aan Sittard-Geleen toe te kennen met als argument dat het niet aan
de Provincie is om te bepalen of onze gemeente een dubbelgemeente is of niet. Het College
verschool zich toen, bij monde van wethouder Lebens (CDA), achter het POL.
Dit discriminerend centra-beleid is in hoofdzaak afkomstig van het CDA en wordt ondersteund door
GOB, PvdA en D66. Een onderdeel daarvan is dat alle bouwplannen in de gehele gemeente
geschrapt zijn en dat voortaan, behoudens uitzonderingen, alleen nog binnen Zitterd-Revisited
woningbouw mag plaatsvinden. Daarbij moet iedereen die een woning toevoegt (waaronder
verbouwing van een winkelpand) 7% van de WOZ-waarde als sloopbijdrage aan de gemeente
betalen, uitgezonderd wanneer dit binnen Zitterd-Revisited gebeurt. Het CDA wilde zelfs een
discussie over de naam starten waarbij het duidelijk was welke richting die op zou gaan.
Alles is er op gebaseerd dat Sittard een (boven)regionaal centrum wordt terwijl uit eerder onderzoek
bleek dat dat er gewoon niet (meer) in zit omdat men sinds de fusie met het gevoerde beleid de boot
heeft gemist. Dit beleid bevoordeelt niet alleen bepaalde vastgoedeigenaren en ondernemers ten
nadele van anderen, maar maakt dat het centrum van Geleen leeggetrokken wordt en dat kernen en
wijken verjonging en voorzieningen kwijtraken en het voor ouderen onmogelijk wordt om langer in
hun vertrouwde omgeving te blijven wonen.
Het POL vormde de basis voor provinciale bestuursafspraken die eind 2017 resulteerden in de
‘Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg’ (SVREZL). De SVREZL zou een uitwerking van
de Omgevingsvisie zijn. Het College ging hierin nog een stap verder door opname van Sittardcentrum als ‘regionaal centrum’, vergelijkbaar met Heerlen. Geleen-centrum werd hierin als
sstadsdeelcentrum, vergelijkbaar met Brusselsepoort en De Heeg in Maastricht, lager ingeschaald
dan Makado, Sportzone, Handelscentrum Bergerweg en Gardenz.
Het College gaf aan dat de Raad in 2014 door goedkeuring van de ‘Actualisatie Zitterd Revisited’ en
‘Centrumplan Geleen’ impliciet akkoord was met het verlaten van de gelijkwaardigheid van de centra.
Dit ondanks de afspraak dat er geen impliciete besluiten worden genomen.
Falend beleid mag geen reden zijn om structureel het centrum van Geleen lager in te schalen dan
Makado van de half zo grote gemeente Beek en de handelsgebieden waarbij de Sportzone voor SPA
geen detailhandelsgebied vormt terwijl Handelsgebied Sittard-Noord dat wel is.
SPA accepteert deze gang van zaken niet en stemde daarom, wederom als enige partij, tegen de
SVREZL.

SPA wil de schade herstellen door actualisatie van de Omgevingsvisie en daaraan gerelateerde
plannen en visies.
Het landelijke karakter van stadsdeel-1 (Born) wil SPA behouden en dat is niet ondergeschikt aan de
centra.
Ontwikkeling van de centra
Wij achten het een illusie om te denken dat onze gemeente binnen enkele jaren zal uitgroeien tor een
gemeente die een groot deel van haar inkomsten verkrijgt van inwoners die, ver, buiten onze
gemeente wonen. Daarom dat ons uitgangspunt is dat voorzieningen en centra in de eerste plaats
gericht moeten zijn op onze inwoners en dat wij pas serieus gaan nadenken over vervulling van een
(boven)regionale functie middels investeringen op het moment dat we onze financiёn op orde
hebben. Momenteel is dat absoluut niet het geval.
Megaprojecten als De Ligne en de Sportzone en de enorme verliezen en afschrijvingen op de
grondexploitatie waren de afgelopen jaren grotendeels aan Sittard gerelateerd. Vele inwoners van
onze hele gemeente vinden dat er sinds de fusie te zeer gefocust is op grote projecten en dat de
investeringen niet min of meer evenwichtig over onze gemeente verdeeld zijn. Dat heeft onbegrip en
onvrede gekweekt, meer nog dan bij de fusie al was. Dat valt het College aan te rekenen.
Bij de fusie is afgesproken dat de gemeente een dubbelstad is en blijft, dat de centra van Sittard en
Geleen gelijkwaardig maar onderscheidend zullen zijn, elkaar niet zullen beconcurreren, beide
ontwikkeld zullen worden en elkaar moeten aanvullen. SPA ondersteunt die gedachten.
Gezien de aanwezigheid van diverse onderwijsinstellingen in Sittard is het logisch dat het Sittardse
centrum, zijnde het gebied binnen de wallen en vanaf de Ligne tot aan de markt, inspeelt op de
aanwezigheid van jongeren vanaf circa 18 jaar. Onderdeel hiervan is dat horecainitatieven in de
aanlooproute van het station naar het centrum niet worden tegengewerkt maar dat daarbij wel
rekening wordt gehouden met de woonfunctie. De terrasjes rond de markt lenen zich voor gezellig
vertoeven van alle leeftijden en dagtoerisme.
In het verleden teveel gebouwde winkelruimte en de sterke opkomst van internetshopping zijn
voorname oorzaken van winkelleegstand. Het geldverslindende project Ligne zorgde voor veel
additionele leegstand in de Sittardse binnenstad en ontwrichting van de lokale winkelmarkt. Het is
zeer de vraag of dat binnen afzienbare tijd anders zal worden. De horecanota vermeldt dat
uitbreiding in de Ligne, de Markt, in het gebied Rijksweg/Voorstad/Steenweg, de Putstraat en beperkt
in de Paardestraat wordt nagestreefd. Dat betreft dus een groot deel van het centrum en de
aanloopstraten. Wanneer deze groei op een natuurlijke wijze plaatsvindt zijn wij daar niet tegen,
ondanks dat dit (met name in de Putstraat en de Paardestraat) resulteert in herintroductie van horeca
op plekken waar die eerder verwijderd werd. Maar wij zetten daarvoor geen rem op vestiging van
andere bedrijven in dat gebied.
Het Geleense centrum is anders van opzet. De ‘shop and run’ gedachte en het nog niet realiseren
van de beoogde functie ‘dienstencentrum’ verlaagden de gezelligheid, de bezoekersaantallen en
daardoor de grondslag voor een goed functionerend centrum. Het door het College en de
coalitiepartijen gevoerde beleid bleek rampzalig.
In het Geleense centrum wil SPA gezelligheid terugbrengen door het aantrekkelijker te maken voor,
vooral, jonge ondernemers om zich er te vestigen. Daarbij zien wij de senioreneconomie als
groeimarkt. Zoals Sittard de uitstraling van een oude stad heeft, zo zal Geleen-centrum weer een
innovatief en modern imago moeten krijgen. Het stimuleren van verplaatsing van winkels van het ene
stadsdeel naar het andere door het scheppen van onderscheidende voorwaarden, waaronder

subsidieregelingen, achten wij afkeurenswaardig. De afgelopen jaren is dat systhematisch gebeurd.
SPA wil een gelijk speelveld.
SPA is van mening dat het College de ambtelijke en bestuurlijke huisvesting onzorgvuldig heeft
doorgedrukt en wil dit opnieuw bekijken waarbij kostenbesparende en functionelere alternatieven aan
de orde komen.
In maart 2017, met de voorgenomen herhuisvesting van het ambtelijk apparaat, werden overhaaste
plannen gepresenteerd waarbij een deel van het Geleense centrum wordt vervangen door
grootschalige kantoorbouw. Inmiddels is duidelijk dat bestuurlijke huisvesting in het Kloosterkwartier
erg duur is en het gebouw grote beperkingen heeft die het ongeschikt maken, mede met het oog op
mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Verbetering van de huidige huisvesting vormt een te
onderzoeken alternatief, maar SPA is van mening dat het effectiever en kostenbesparend is om het
bestuurscentrum dichtbij het ambtelijk apparaat te situeren. Of er goedkopere en betere alternatieven
zijn voor de geplande ambtelijke huisvesting moet worden onderzocht.
Bovendien wil het College horeca van de Rijksweg-centrum verplaatsen naar de markt en horeca uit
het Horecastraatje verplaatsen naar de Raadhuisstraat. Effectief komt dat neer op een aanzienlijke
verkleining van het Geleense centrum. SPA is niet tegen compactisering van de centra maar daar
verstaan wij onder dat verplaatsers gezocht worden in gebieden die verder van het centrum afliggen
en niet vanaf Rijksweg-centrum. Verdere verkleining van het Geleense centrum achten wij schadelijk
voor de levensvatbaarheid van het centrum, afglijden tot het niveau van buurtcentrum ligt op de loer
en dat achten wij ongewenst en strijdig met afspraken. Daarom heeft SPA, als enige partij, in
december 2017 tegen de Actualisatie Horecanota gestemd.
Natuurlijk hebben ondernemers ook een grote rol in de toekomst van een centrum. Je moet je
daarom afvragen in hoeverre de huidige ondernemers wel voldoende capaciteiten en energie hebben
en voldoende investeren. Tijdens het bezoeken van bijeenkomsten bleek echter dat ondernemers
staan te springen om te investeren maar dat zij duidelijk leiding en een heldere en kansrijke visie van
het gemeentebestuur missen. Men realiseert zich terdege dat verjonging en innovatie heel belangrijk
is. Ook vastgoedeigenaren zijn bereid om daarin te investeren door starters tegenmoet te komen
maar men verlangt dat de gemeente gelijke kansen biedt en gelijke regels hanteert voor
ondernemers in beide centra. SPA is het hiermee eens. Het afgelopen decennium zagen we een
toename van regels die door veel ondernemers als belemmerend werden ervaren. SPA wil
ondernemingsvriendelijke regels en verordeningen en daarom heel kritisch bekijken welke regels
kunnen worden afgeschaft of verlicht. Starterssubsidies en binnen enkele jaren aflopende kortingen
op lokale lasten zijn voor SPA mogelijkheden die in aanmerking komen.
SPA is van mening dat ook in Geleen de gezelligheid weer moet terugkeren en dat het centrum weer
toekomst kan worden gegeven door de vergrijzing als kans te zien en naast op innovatie ook op
ouderen te focussen.
Voor zowel het gebied rond Den Tempel in Sittard als rond het voormalige V&D-gebouw in Geleen
zijn wij groot voorstander van overkapping. In Sittard wordt hierdoor een verouderd stukje
winkelgebied bij de tijd gebracht. In Geleen zal dit van grote meerwaarde zijn voor het verhogen van
de verblijfsmogelijkheid en daarmee de gezelligheid, de omzet en de levensvatbaarheid van het
centrum.
Autonome groei van de horeca in het centrum wordt nagestreefd en niet verplaatsing of vermindering
in combinatie met winkels, o.a. door activiteiten die gericht zijn op de groep actieve
gepensioneerden. Wij verwachten dat hierdoor jongeren en jonge ouderen kansen zien om
commerciёle activiteiten te ontplooien.

Indien deze aanpak succes heeft verwachten wij ook zorgtoerisme : mensen afkomstig uit andere
gemeenten die een dagje komen genieten van de aangeboden faciliteiten en de gezelligheid.
Doel is niet alleen om meer activiteiten in het centrum te krijgen, maar ook een stuk innovatie,
vernieuwing en verjonging. Daarom is het ook belangrijk om plaatsen in het centrum te creёeren
specifiek gericht op jongeren. Wij denken hierbij aan ontmoetingsruimten, op jongeren gerichte
horeca en evenementen.
Het centrum in Born achten wij kwalitatief en kwantitatief passend bij de stadsdeelfunctie.
Overweging verdient echter om het centrum officieel uit te breiden tot aan de kerk omdat tot daar
sprake is van relevante horeca- en retailactiviteiten. Bovendien behoort de kerk dan weer tot het
centrum van het kerkdorp. SPA is voorstander om de hoofdingang van het Kasteelpark te
verplaatsen naar de markt. Niet alleen worden hierdoor enkele woonstraten ontlast maar wij voorzien
dat hierdoor een groter deel van de jaarlijks circa 75000 bezoekers het centrum zal bezoeken en
voor een impuls kan zorgen.
SPA wil dat de gemeente stimuleert dat er ook in de kleinere kernen basisvoorzieningen blijven of
komen. Vooral ouderen, waarvan er steeds meer komen, kunnen hier veel baat bij hebben en
daardoor ook langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen en functioneren. SPA wil
onderzoeken of het in stand houden van een klein winkeltje waar dagelijkse boodschappen kunnen
worden gedaan, wellicht in combinatie met andere ‘handige’ zaken, verantwoord is. Wanneer zo’n
winkeltje niet rendabel te maken is zou de gemeente hiervoor wellicht loonsuppletie tot minimumloon
kunnen verstrekken op basis van de waarde van ‘maatschappelijk nut’. Gebleken is dat de adviezen
die de verschillende bureaus het afgelopen decennium gaven niet tot de gewenste resultaten hebben
geleid. SPA wil nagaan in hoeverre de adviezen beleidsmatig gevolgd zijn en in hoeverre het aan de
uitvoering van het beleid ligt. Dit vindt SPA belangrijk teneinde vast te stellen waar de schoen wringt
en of het verstandig is om nog langer gebruik te maken van betreffende adviezen en bureaus.
SPA is voorstander om meer gebruik te maken van kennis die de gemeente in huis heeft en slechts
dan externe advisering te vragen indien een onderzoeksvraag niet kan worden beantwoord middels
een ambtelijk onderzoek.
SPA wil investeren in maatregelen die duurzame economische effecten hebben zoals :
-

Stimulering van duurzame energieopwekking via energiecorporaties en particuliere initiatieven
Startersvoorzieningen gericht op innovatieve en onderscheidende concepten
Focussing van het Geleense centrum op de groeimarkt ‘ouderen’ en ‘innovatie’
Bevorderen gezelligheid in de centra o.a. door frequent kleinschalige evenementen te houden
en de horeca te bevorderen
Het beschikbaar krijgen van grote aantallen migranten voor de lokale arbeidsmarkt
Toerismebevordering in alle stadsdelen door gebruik te maken van de historie van de gehele
gemeente, natuur en water.

SPA onderschrijft de gedachte dat sollitair liggende winkels en horeca meestal meer toekomst
hebben in de centra en daarom verplaatsing wordt bevorderd, maar wij willen daarbij niet
doorschieten. Indien commerciёle activiteiten zich ergens gevestigd hebben en kunnen handhaven
gaan wij er van uit dat daaraan behoefte is op de betreffende locatie. Een ontmoedingsbeleid vinden
wij dan niet passend. Bovendien zijn wij van mening dat kleinschalige voorzieningen, waaronder
winkels en horeca, essentieel zijn voor de leefbaarheid van wijken en kleine kernen en zich daar ook
moeten kunnen vestigen. Anderzijds staan wij open voor medewerking aan verplaatsing op initiatief
van ondernemers. Slechts indien verplaatsing bestuurlijk zeer gewenst of noodzakelijk is willen wij
dat de gemeente het initiatief tot verplaatsing neemt.

Vestiging of groei van een bedrijf in een woonomgeving mag geen negatieve invloed hebben op de
leefbaarheid of het imago van de buurt. Draagvlak onder omwonenden is voor ons belangrijk.
Zoals eerder aangegeven zijn voor SPA alle stadsdelen even belangrijk en zijn wij van mening dat
een College dat behoort uit te dragen, ook richting Provincie, en in praktijk te brengen. De beste
manier om dat te doen is volgens ons via de bestedingen, reden waarom wij ons
budgetverdelingssysteem zo belangrijk vinden.
Het afgelopen decennium heeft aangetoond dat het gevoerde beleid niet effectief is geweest in het
bestrijden van de problematiek van leegstand in de centra. Dat voortzetting van het beleid succesvol
zal blijken ligt niet voor de hand, er zal iets moeten gebeuren dat iets toevoegt aan de centra.
Historie als middel voor toerisme en economie
In de in 2017 verschenen horecanota wordt gedetailleerd de verwachte ontwikkeling van de
gemeente, de centra in het bijzonder, in de periode 2015 tot 2021 op basis van het huidige beleid
beschreven.
Voor de zakelijke horecavraag verwacht men een toename van 3% tot 127000 bezoekers.
De toeristische horecavraag, 981000 bezoekers, is bijna achtmaal zo groot en stijgt met het huidige
beleid slechts 0,6% in die periode. Wel wordt er een duidelijke verschuiving binnen de toeristische
horecavraag verwacht. Het aantal dagtoeristen dat komt om te winkelen zal dalen van 257000 tot
192000. Deze daling van ruim 20% wordt toegeschreven aan de toename van internetaankopen en
zou tot sluiting van winkels kunnen leiden.
De horecanota geeft ook aan dat er een flinke toename van dagtoerisme horeca en een kleinere
toename van dagtoerisme cultuur is waardoor het totaal aantal dagtoeristen ongeveer gelijk blijft.
Het negeren van deze (inter)nationale trend van dalend winkeltoerisme door te blijven focussen op
toename van winkels gericht op verkoop van fysieke producten zal funest uitpakken. Wij moeten
daarom alternatieven zoeken waarbij de combinatie van internet en fysiek winkelen een rol kan
spelen.
Een van die alternatieven is zonder twijfel ‘onderscheidend aanbod’, niet zelden gebaseerd op
innovatie. Op sommige plaatsen zien we reeds nu dat kleine onderscheidende winkels of horeca of
combinaties daarvan levensvatbaar blijken te zijn. SPA wil dit bevorderen, jonge ondernemers en
hun frisse ideёen zijn zeer welkom.
De horecanota geeft o.a. aan dat er geen groei van de horeca in stadsdeel-1 moet worden
nagestreefd. Dat houdt dus in dat bevordering van gemeentebreed toerisme als ongewenst wordt
gezien. SPA denkt hier heel anders over en is van mening dat er moet worden ingezet op schone en
duurzame werkgelegenheid. Net zoals noordelijk en zuidelijk van onze gemeente vormt toerisme
daarbij een optie.
Veel mensen realiseren zich niet dat het Kasteelpark Born met haar circa 75000 bezoekers veruit de
grootste trekker op toeristisch gebied is en dat al vele jaren. Veel ruimte voor uitbreiding is er niet
maar wellicht dat in combinatie met toenemend dagtoerisme in de omgeving, bijvoorbeeld in
combinatie met en als gevolg van bevordering van watertoerisme, er nog groei in bezoekersaantallen
mogelijk is.
Het voorziene resultaat van de horecanota is dus dat er geen grote groei van het aantal toeristen zal
zijn hetgeen inhoudt dat de bezetting van de centra niet sterk zal toenemen op grond van
dagtoerisme of zakelijke vraag en dat winkels het zwaar zullen krijgen om te overleven. Wij vrezen

verschraling van het lokale winkelaanbod. Je vraagt je dan af waarom er dan toch gigantische
investeringen in die centra gedaan worden.
De themasessies ‘Vrijetijdseconomie’ van november 2017 schetste een positiever beeld over
mogelijkheden die vrije tijd voor de lokale economie biedt dan voorheen. De wethouder merkte
evenwel (weer) op dat dit geen speerpunt van beleid is. SPA is van mening dat het dat wel zou
moeten worden.
Het ter gelegenheid van de ‘Monumentendag 2017’ uitgegeven boekje ‘Boeren, burgers en buitenlui’
toont hoeveel monumenten onze gehele gemeente rijk is en dat over elk van die monumenten
minstens één verhaal te vertellen is dat de moeite waard is om te lezen of aan te horen.
Dat wisten we al lang, maar we doen er nog steeds veel te weinig mee, mede doordat er geen
verbindingen werden gelegd tussen de geschiedenis van de verschillende delen van de gemeente en
vrijwel uitsluitend op Sittard-centrum gemikt wordt wanneer men het over toerisme heeft. Dat moet
echt anders. Juist in deze tijd van individualisme en op een moment dat eenwording binnen de
gemeente verder weg is dan ooit, moeten we wegen zoeken om verbindingen te tonen.
We moeten beseffen dat de mensen uit alle stadsdelen historisch met elkaar verbonden zijn, juist
omdat de delen van de gemeente zo’n 400 jaar lang door grenzen gescheiden werden en een grens
altijd twee zijden heeft. Sinds 2001 zijn wij gemeentelijk verbonden. We moeten, behalve met
Carnaval en eventueel in de sport, meer aandacht hebben voor het gemeenschappelijke, uiteindelijk
is dat ten faveure van ons allemaal. Daarom moeten we meer aandacht voor onze gezamenlijke
historie hebben. Bij het ouder worden krijgen mensen heel vaak automatisch meer aandacht voor
hun historie. Men praat graag en vaak over ‘hoe het vroeger was’ en menigeen wordt actief in
historische verenigingen.
Zo’n 5000 jaar voor Christus, bevolkten Bandkeramiekers deze hele regio. Ook van de Romeinen zijn
op meerdere plaatsen sporen teruggevonden. Hiervan weten we nog maar vrij weinig en zien we
momenteel niets terug. De afgelopen tien eeuwen behoorden Born, Sittard en Geleen meestal tot
verschillende machthebbers. Tot het einde van de dertiende eeuw waren de heren van Born de
machthebbers in deze regio met kasteel Born als machtscentrum. Sittard behoorde tot hun
grondgebied. Geleen viel al halverwege de dertiende eeuw onder de Valkenburgers en werd eerst
een heerlijkheid en daarna een graafschap. Sittard was lange tijd een grensstad, van de vijftiende
eeuw tot aan de Franse tijd als onderdeel van ambt Born behorende tot het hertogdom Gulik.
Het door een wal omringde Sittard werd militair belangrijk en daarom vaak aangevallen, ingenomen,
geplunderd en weer verlaten door de bezetter. De Franse legers die Sittard in 1677 verwoesten en
de wallen ontmantelden lagen bij Geleen met als gevolg dat de jaren daarna in beide plaatsen veel
mensen stierven door ziekten. Sittard verloor na de ontmanteling van de wallen alle militaire
betekenis en sindsdien ging het er bergaf. De Bokkerijders waren vooral actief in het graafschap
Geleen en velen vluchten naar Sittard omdat die stad onder de heerschappij van Gulik viel en zij als
migrant daar veilig waren.
Die geschiedenis van Sittard is er een met Geleen en Born samen, de grens daartussen maakte die
mogelijk. Die rijke geschiedenis waarvan de gehele gemeente doortrokken is, biedt structurele
mogelijkheden voor onze economie in de vorm van toerisme, maar dan moeten wij die niet
fragmentarisch maar als geheel oppakken. SPA wil deze kans benutten en daarom gemeentelijk
historisch onderzoek dat zich richt op de gehele regio bundelen, stimuleren en zichtbaar maken.
Ook geologisch verbinden interessante zaken onze kernen. Zo is bijvoorbeeld op slechts enkele
meters diep goed zichtbaar waar geologische breuklijnen lopen en heeft de mijnhistorie onze
gemeente gemaakt tot wat zij nu is. Geleen bestond uit vier dorpen die pas na de komst van de
Staatsmijn Maurits samengroeiden tot een gemeente van betekenis. Niet Sittard maar Geleen
bloeide als centrum van de Westelijke Mijnstreek door de mijnindustrie.

Na 1967, toen de Staatsmijn Maurits gesloten werd, waren er twee kernen ontstaan die elkaar qua
aantal inwoners niet veel ontliepen en die afzonderlijk tot de middelgrote gemeenten van Limburg
behoorden. Die situatie is er in feite nog steeds : Sittard telt zo’n 5000 inwoners meer dan Geleen,
dat is zo’n 15%.
Mensen wiens voorouders hier woonden hebben veel gemeen, meer dan tot uiting komt tijdens
telkens weer opborrelende rivaliteit. Familiebanden zijn er te over tussen inwoners van de
verschillende stadsdelen. SPA wil onze gezamenlijke historie gebruiken om de inwoners meer tot
elkaar te laten komen en tevens gebruiken om structureel voor de toekomst inkomsten te genereren
op basis van toerisme.
Steeds meer mensen krijgen meer vrije tijd, meer behoefte aan kortdurende en niet ver weg gelegen
recreatie. Door het uitzetten van lokale wandel- en fietsroutes langs bezienswaardigheden in de
gehele gemeente willen we onze burgers meer besef geven hoeveel moois we in onze gemeente
hebben, hun trotser op onze gehele gemeente laten worden. Deze routes zullen ongetwijfeld ook
toeristen trekken en dat zal onze lokale economie stimuleren doordat er uitbreiding van de horeca zal
plaatsvinden, zowel binnen als buiten de stedelijke centra. Wij voorzien dat zo’n beleid er in de
komende raadsperioden toe leidt dat er ook in stadsdeel-1 (Born) groei in de toeristenindustrie zal
plaatsvinden hetgeen een bijdrage kan leveren aan het voorzieningenniveau en het in stand houden
van de leefbaarheid in onze kleine kernen, iets waar wij veel waarde aan hechten.
Wellicht dat de ontgrindingen die momenteel plaatsvinden in de toekomst additioneel watertoerisme
en natuurrecreatie bevordert. Andere gemeenten nabij de Maas benutten kansen op toeristisch vlak,
wij nog niet.
Bovenregionaal economisch beleid
Iedereen in deze regio en ver daarbuiten weet en beseft hoe belangrijk Chemelot en Nedcar voor de
Westelijke Mijnstreek zijn geweest en nog steeds zijn. Maar er zijn wel veranderingen.
Vanaf de regiovisie 2002 toen Chemelot en Nedcar andermaal als speerpunten voor de regionale
economie werden bestempeld zien we dat het aantal banen gestaag daalde. Pas de laatste tijd
herstelt dat ten dele.
Bij Nedcar bleek de werkgelegenheid erg afhankelijk van het al dan niet slagen om één grote nieuwe
producent te strikken en dreigende sluiting te voorkomen. Nu heeft men in BMW een producent
gevonden die voor een aantal jaren veel banen zal verschaffen. Maar daarmee is niet zeker dat dit
over vijf of tien of twintig jaar nog zo zal zijn.
Bij Chemelot vond systhematische reductie van werkgelegenheid plaats vanwege outsourcing en
automatisering. Opsplitsing in vele vaak internationale bedrijven maakt volgens SPA het risico op
sluiting van een fabriek groter en de afstemming van de totale veiligheid op en rond dit verdeelde
terrein lastiger.
Al vele jaren is ‘het verbinden van de grote bedrijven met de stad’ beleid. Het coalitieakkoord
vermeldde ‘ Een aanvullende impuls voor het Geleense centrum zien we in het regisseren en waar
nodig faciliteren van de verbinding met de snel groeiende bedrijvigheid op de nabijgelegen Chemelotsite, enerzijds rond het thema van innovatie en anderzijds door te onderzoeken hoe we het groeiend
aantal medewerkers op de site kunnen vertalen in meer bezoek aan het Geleense centrum. Een
materialenbank in dit centrum, waar bezoekers kunnen zien wat er in Sittard-Geleen allemaal op
gebied van materialen (bijvoorbeeld bij DSM, Sabic, Kupron of elders) gebeurt, kan daarvoor een
eerste aanzet zijn, met verbindingen naar innovatieve ontwerpers ‘. Hier is niets van terecht
gekomen. Zelfs blijven de ingangen aan Geleense zijde bij het SBB en bij de Maurits dicht. De
ingang van Chemelot-Noord ligt bij Urmond terwijl de hoofdingang van Chemelot-Zuid bij Elsloo ligt.

Voor SPA is duidelijk dat Chemelot geen echte belangen heeft bij ‘verbinding met de stad’ anders
waren die verbindingen er al lang geweest. Wanneer wij innovatie als speerpunt voor het Geleense
centrum willen moeten we dat zelf bewerkstelligen en niet wachten totdat de grote bedrijven dit doen
want dan wachten we nog lang!
De ontwikkeling van de Campus zou voor enkele duizenden ‘kenniswerkers’ zorgen met als gevolg
dat er vele duizenden tot enkele tienduizenden indirecte banen in deze regio bij zouden komen.
SPA toonde aan dat de beleidsmakers al in 2010 wisten dat de door LED ( Limburg Economic
Development ); mede bestuurd door leden van ons College) genoemde enorm hoge aantallen
indirecte banen ‘Luchtkastelen En Dergelijke’ zijn, iets wat kwalijk is. Pas in juli 2017 erkende het
College dit. LED berekende dat er van 2010 tot 2017 slechts 10% van het verwachtte aantal banen
gerealiseerd waren. Dat men in de resterende drie jaar nog 90% van het verwachte aantal banen
realiseert acht SPA onwaarschijnlijk. Onlangs werd LED als gevolg van de zwaar tegenvallende
resultaten en de slechte samenwerking opgeheven.
SPA toonde aan dat slechts 20% van de werknemers van Chemelot en Nedcar in Sittard-Geleen
wonen terwijl de perceptie in stand werd gehouden dat een veel groter deel van de inwoners daar
hun brood verdienen. VDL-Nedcar zoekt hun werknemers voor de productie-uitbreiding zelfs verder
buiten de Westelijke Mijnstreek.
Uit Sittard-Geleen werken momenteel zo’n 1600 mensen op Chemelot en zo’n 900 mensen op
Nedcar, gaf het College in juli 2017 aan. Niet gering maar afgezet tegen 51000 banen en 47000
werkenden in deze gemeente wel.
De vertegenwoordiger van Limburg op economisch gebied in NRW (Nord Deutschland Rheinland
Westfalen) gaf in juli 2017 aan dat Sittard-Geleen bekend staat als industriegemeente en gemeente
met veel werkgelegenheid maar niet als aantrekkelijke verblijfgemeente. Sittard-Geleen blijkt echter
het minste aantal banen van de vier grootste Limburgse gemeenten te hebben en in 2017 werd
duidelijk dat vrijwel alle nieuwe kenniswerkers zich buiten de gemeente vestigen. Verkeerd imago
dus. Het slechte imago en de beperktheid aan voorzieningen worden als belangrijke oorzaken
gezien. De hoogte van de gemeentelijke heffingen die onze burgers betalen wordt echter afgestemd
op het gemiddelde van de grotere Limburgse gemeenten waardoor onze burgers vermoedelijk in
verhouding te veel betalen voor wat er aan voorzieningen is in vergelijk met andere Limburgse
gemeenten. SPA wil dit uitzoeken.
Jarenlang investeerde de gemeente grote bedragen in Chemelot en, in mindere mate, in Nedcar
bovenop de bijdragen die via gezamenlijke initiatieven met andere gemeenten (zoals LED) gedaan
werden op basis van onjuiste en slecht onderbouwde aannames. Deze weinig-effectieve
investeringen rekenen wij de opeenvolgende Colleges aan.
Een van die weinig-effectieve investeringen betreft de honderd dienstfietsen die in 2017 aan
Chemelot werden verstrekt zodat Campus-medewerkers vanaf het treinstation Lutterade makkelijker
en milieuvriendelijker naar hun werk kunnen gaan en op Chemelot tussen verschillende gebouwen
en locaties kunnen reizen.
Chemelot betaalde zo’n vijftigduizend euro, de gemeente tweehonderdduizend euro en de nationale
overheid zo’n driehonderdduizend euro. Totaal meer dan vijfhonderdduizend euro belastinggeld voor
honderd dienstfietsen. Zoiets valt gewoon niet goed te praten.
Chemelot wil op een terrein met ecologische waarde van circa 125 hectare groot uitbreiden in
noordelijke richting. SPA heeft hier grote moeite mee. Bovendien wordt bos- en landbouwgrond dan
bedrijventerrein en daardoor minimaal € 120 / m2 meer waard, in totaal zo’n 150 miljoen. SPA is van
mening dat de gemeenschap een aanzienlijk deel van deze winst behoort te ontvangen.

Daarbij is SPA van mening dat invulling van de ongebruikte ruimte op Chemelot, circa 90 hectare,
dient te gebeuren alvorens verdere verkleining van het toch al geringe onbebouwde deel van de
gemeente actueel wordt.
De provincie probeert al jaren vergeefs om Maastricht Aachen Airport (MAA) tot een succes te
maken. Tot nu toe is er blijkbaar onvoldoende behoefte van uit het bedrijfsleven om MAA in de lucht
te houden zonder subsidies te slurpen. Het College is door de Raad gemandateerd om vanaf 2016
t/m 2025 jaarlijks te beoordelen of Sittard-Geleen een bijdrage van 1 ton verstrekt. SPA is van
mening dat MAA echt een provinciale taak is (of kan zijn) en niet de taak van Sittard-Geleen en wil
daarom de bijdrage stopzetten.
In totaal groeide de gemeentelijke subsidie aan ‘Bovenregionaal economisch beleid’ ( = grote
bedrijven) van 588000 in 2017 naar 738000 in 2018, veel meer dan aan het lokale MKB werd
verstrekt.
SPA heeft met haar analyses ook andere partijen de ogen geopend. We moeten ons afvragen of
gemeentelijke investeringen in het grootbedrijf niet veel minder effectief zijn dan investeringen in het
lokale MKB. Mede omdat de grote bedrijven via de Provinciale, Nederlandse en Europese overheden
al heel veel gemeenschapsgeld ontvangen wil SPA de karige gemeentelijke financiёle middelen aan
het MKB besteden. SPA wil slechts dan incidenteel subsidies aan grote bedrijven verstrekken indien
er directe en aantoonbare financiёle voordelen voor de gemeente tegenover staan.
Omgevingsvisie en Kostenverhaal
Het College liet in december 2016 de uiterst eenzijdige ‘Omgevingsvisie’ en de nota ‘Kostenverhaal’
vaststellen. SPA stemde ‘tegen’ omdat deze visie en nota zwaar negatieve effecten voor het
Geleense centrum, de wijken en de kleine kernen ten faveure van Sittard-centrum heeft. Alleen de
Stadspartij steunde SPA.
Zo werden alle bouwprojecten in de gehele gemeente geschrapt en mogen er alleen nog binnen
Zitterd Revisited projecten van enige omvang gebouwd worden. Enige uitzondering is dat indien men
een woning sloopt men er elders een nieuwe voor in de plaats mag bouwen. Bovendien geldt dat
indien men bv een winkelpand omvormt tot woning men in de gehele gemeente met uitzondering van
het Zitterd Revisited gebied een sloopbijdrage van 7% van de WOZ-waarde moet betalen. Dit achten
wij pure bevoordeling van bepaalde vastgoedeigenaren die neerkomt op enkele miljoenen bij de
voorgenomen ombouw van winkelpanden tot appartementen voor studenten. Deze missende
inkomsten moeten worden opgebracht door de burgers van onze gemeente, iets dat wij uiterst
ongewenst achten.
Bovendien achten wij het ongewenst dat het particulieren uiterst moeilijk wordt gemaakt om een
eigen woning te bouwen ten faveure van projectontwikkelaars. Particulieren zorgen voor een veel
grotere variatie in woningen en niet zelden willen zij verder gaan op het gebied energiezuinig bouwen
dan een commercieel bedrijf. Wij geven de voorkeur aan een gevarieerd woningbeeld in plaats van
rijtjeshuizen en blokkendozen die vaak het gevolg zijn van woningbouw door projectontwikkelaars.
SPA wil dat er in alle stadsdelen mogelijkheden tot woningbouw en vernieuwing geboden worden.
Werkgelegenheid
Het afgelopen decennium wezen de achtereenvolgende Colleges, telkens samengesteld uit drie van
de partijen GOB-CDA-PvdA plus Groen Links of D66, steeds weer op het grote aantal nieuwe banen
die gecreёerd werden om aan te tonen hoe succesvol hun beleid was. Helaas, de realiteit is anders.

SPA toonde aan de hand van CBS-gegevens aan dat tussen 2003 en 2016 het aantal inwoners van
onze gemeente met 4000 daalde en dat het aantal banen met 6200 is gedaald. GEDAALD !!
Het College antwoordde op vragen van SPA dat slechts 20% van de werknemers van Nedcar en
Chemelot in Sittard-Geleen wonen. Nieuwe ‘kenniswerkers’ van Chemelot Campus wonen bijna
allemaal elders. Er werken dus slechts zo’n 1600 inwoners bij Chemelot en zo’n 900 bij Nedcar, veel
minder dan gedacht. Op een totaal van ruim 50000 werkende inwoners is dat slechts 5%.
Bovendien bleek onlangs dat slechts 10% van de bijstandsgerechtigden die bij Nedcar een (tijdelijke)
baan krijgen uit Sittard-Geleen afkomstig zijn. SPA is daarom van mening dat onze inwoners geen
extra investeringen in die grote bedrijven behoeven te doen en zeker niet wanneer andere
gemeenten die veel meer profijt hebben (o.a. Heerlen, Landgraaf) dat niet doen.
SPA toonde bovendien aan dat de indirecte werkgelegenheid als gevolg van de werkzaamheden van
de grote bedrijven veel lager is dan door het College werd aangenomen. Voor elke werknemer op
Chemelot Campus zouden er tussen vier en zelfs tien andere banen in de regio gecreёerd worden.
Gemeentelijke bijdragen van miljoenen aan de grote bedrijven baseerden daarop. SPA toonde aan
de hand van al in 2010 gedane onderzoeken aan dat het College zich rijk rekende aan indirecte
werkgelegenheid. Het College erkend in juli 2017 dat men slechts met een factor anderhalf mag
rekenen.
Voor elke werknemer bij Nedcar veronderstelt het College daarbij dat er anderhalve baan extra in
deze regio is die iets maakt, transporteert of doet voor Nedcar. Voor Chemelot Industrial Park rekent
men op dezelfde wijze. SPA betwijfelt dat zeer en het College geeft aan geen onderzoeken te
hebben die haar standpunt onderbouwen.
SPA is het er mee eens dat de gemeente investeert in bedrijven teneinde de werkgelegenheid voor
onze inwoners te bevorderen. Maar dan moeten we wel uitgaan van realistische verwachtingen en
dat gebeurde niet met als gevolg dat de werkgelegenheid jarenlang daalde en wij achterblijven bij
andere Limburgse gemeenten.
SPA is er van overtuigd dat gemeentelijke investeringen in het MKB veel effectiever zijn dan
investeringen in het grootbedrijf wanneer het om het creёeren van banen en het verlevendigen van
de centra gaat. Wij willen daarbij, in centra samen met vastgoedeigenaren en ondernemersverenigingen, inzetten op het kansen bieden aan jonge innovatieve ondernemers.
Aanpak vergrijzing
SPA ziet kansen in de vergrijzing en wil de problemen die het College voor zich uitschuift aanpakken.
Het College dacht door grenscorrecties en herindeling meer geld binnen te krijgen. De provincie zei
‘nee’. Door nog meer vrijwilligers en mantelzorgers in te zetten en door steeds verder te bezuinigen
op sociale voorzieningen en dienstverlening denkt het College de problemen op te lossen. Ook dat is
een illusie. Omringende gemeenten hebben ongeveer dezelfde scheve leeftijdsopbouw en het aantal
vrijwilligers en mantelzorgers is al het hoogste van Europa en velen raken overbelast. Daar komen
we dus geen stap verder mee.

SPA constateert de komende twintig jaar
een groei van zo’n 450 ouderen per jaar en
dat er veel minder jonge volwassenen zullen
zijn die als professional, mantelzorger of
vrijwilliger zorg kunnen leveren. Nog
efficienter werken kan mogelijk nog enige
winst opleveren, maar daarmee kan het
probleem van de sterk groeiende behoefte
aan zorg voor ouderen absoluut niet worden
opgevangen. Eigenlijk zijn er maar twee
oplossingen : OF meer beschikbare handen
OF minder ouderen die zorg nodig hebben.
Doen we niets dan zullen ouderen die het kunnen betalen naar andere gemeenten verhuizen en zal
de bevolking flink dalen waardoor de achterblijvers in een kleinere en steeds verslechterende
gemeente blijven wonen. Het alternatief is dat we de groeiende groep ouderen en de groeiende
behoefte aan zorg als een kans voor de lokale economie zien en stimuleren dat jongeren zich hier
vestigen en hier een toekomst opbouwen. Dat vraagt om stimuleringsbeleid gericht op het MKB en
startende ondernemers in op ouderen gerichte sectoren.
Sinds de fusie deden de Colleges precies het tegenovergestelde en zetten alle kaarten op
stimulering van het grootbedrijf in sectoren die maar weinig werkgelegenheid voor onze inwoners met
zich meebrachten en de facto tot een flinke teruggang in arbeidsplaatsen in onze gemeente leidde
terwijl men riep dat er banen bijkwamen. Het huidige College en de coalitiepartijen blijven in
hoofdzaak inzetten op chemie, automotive en logistiek. Dat is leuk voor die grote bedrijven maar niet
wat deze gemeente primair nodig heeft.
Zo’n situatie dat de hoeveelheid werk in een sector (nu : zorg) veel groter is dan de beschikbare
arbeidscapaciteit hebben we in deze regio de afgelopen honderd jaar meerdere keren meegemaakt.
Vanaf het ontstaan van de Staatsmijnen was er keer op keer behoefte aan nieuwe arbeidskrachten
en die kwamen dan deels uit de rest van Nederland en deels uit het buitenland. In 1965 was zelfs
50% van de mijnwerkers van buitenlandse origine.
Nu doet zich weer zo’n situatie voor en zien we niet dat we al veel potentiёle arbeidskrachten in huis
hebben : de migranten die de afgelopen jaren hierheen gekomen zijn. De meesten ontvangen
momenteel bijstand. Dat kost de samenleving veel geld, maar nog erger is dat het tot onvrede en
spanningen in de samenleving leidt. Het wegnemen van oorzaken van taalachterstand en slechte
integratie kost geld, maar het kost nog veel meer geld indien deze mensen en hun nazaten decennia
vrijwel kansloos langs de rest van de samenleving heen leven.
In onze gemeente zullen de grootste tekorten aan arbeidskrachten in de ouderenzorg zijn. Dat
behoort ons primaire aandachtsgebied te zijn. Wij moeten nieuwe mensen aantrekken en onbenutte
arbeidskracht benutten. SPA wil daarom meer, gerichter en niet vrijblijvend werken aan opheffing van
taal- en andere achterstanden van migranten en een aanzienlijk aantal toeleiden naar een betaalde
baan in de zorgeconomie. Dat is in ieders belang.

