Economie
SPA is ervan overtuigd dat stimulering van het MKB veel belangrijker is voor de werkgelegenheid en de
aantrekkelijkheid van de gemeente dan in te zetten op de grote bedrijven.
SPA is van mening dat het zeer onverstandig is om de ontwikkeling van een gemeente afhankelijk te maken
van één bedrijf en zeker niet van een bedrijf dat bekend staat als de op een na grootste industriële vervuiler
van Nederland. Naast dat de Toekomstvisie enkele volstrekt onrealistische doelen stelt (o.a. ‘In 2030 hebben
we de georganiseerde misdaad weggedreven’) en SPA geen visies onderschrijft die gewoon niet haalbaar zijn
is dat de voornaamste reden dat SPA de Toekomstvisie 2030 niet heeft onderschreven. SPA werkt echter
actief mee aan onderdelen van die Toekomstvisie waar SPA wel achter staat.
Al bijna vijftig jaar is telkens weer geprobeerd om ‘de verbinding tussen DSM/Chemelot als basis te gebruiken
voor de ontwikkeling van Geleen en later Sittard-Geleen’. Dat is faliekant mislukt met als voornaamste oorzaak
dat Chemelot er weinig tot geen belang bij heeft. Ook de afgelopen vijftien jaar werd in de coalitieakkoorden
steeds weer de verbinding van Geleen met Chemelot als belangrijk doel beschouwd en ook de Toekomstvisie
2030 staat er bol van. Chemelot heeft echter in al die jaren die verbinding niet één keer genoemd in haar
visies of plannen en daar ook geen geld voor uitgetrokken. Dat zegt genoeg: de voorgaande college hebben
op het verkeerde paard gewed.
Sittard-Geleen heeft genoeg andere bedrijven, bijvoorbeeld Boels en Zuyderland, die voor veel
werkgelegenheid zorgen, waar onze inwoners direct gebruik van maken en die veel beter passen bij onze
duurzaamheidsambities. SPA is het dus niet eens met de Toekomstvisie die de ontwikkeling van Geleencentrum in grote mate afhankelijk wil maken van Chemelot. Dat neemt niet weg dat indien er mogelijkheden
zijn in relatie tot Chemelot SPA die wil bekijken en ondersteunen.
SPA wil het MKB stimuleren en faciliteren, ook met de verduurzaming. Bruisende centra in Sittard en in
Geleen horen daarbij en enkele wijkcentra kunnen versteviging goed gebruiken. Gezelligheid, ook nadat de
winkels gesloten zijn, is daarbij volgens SPA essentieel. Dat hangt niet alleen samen met het aantal en de
soort winkels maar zeer zeker ook met de inrichting van de centra. Planten, wellicht water, zitbanken,
ingevulde open ruimten (markten), terrasjes bij horeca etc.
Het college schrijft in de Programmabegroting 2022 ‘Inwonersgroei is cruciaal, door ontgroening en vergrijzing
is grote druk op het arbeidsaanbod. Dat is een risico voor de economische groei.’ SPA acht het zeer de vraag
of Sittard-Geleen economische groei moet nastreven en of inwonersgroei echt cruciaal is. SPA acht
bevordering van het welzijn van haar inwoners van veel groter belang dan economische groei. Wanneer we de
stijging van het sterfteoverschot ten gevolge van vergrijzing kunnen opvangen door instroom van nieuwe
bewoners is dat volgens SPA al heel wat. Volgens de prognoses het inwonertal in Limburg in 2040 ongeveer
gelijk aan dat van de jaren zeventig van de vorige eeuw toen de bevolkingstoename als groot en te bestrijden
probleem werd beschouwd.
De bevolking groeit in Nederland nog de komende tien tot vijftien jaar en de toename van thuiswerken biedt
kansen. Mensen hoeven veel minder dicht bij hun werk te wonen en nu al zie je dat wonen met meer groen in
ruimere woningen populairder wordt bij mensen die in de randstad wonen. Indien Sittard-Geleen daarvan wil
profiteren zal het imago moeten veranderen van industriegemeente naar woon- en verblijfgemeente. Daarbij
kan de nabijheid van fysieke arbeidsplaatsen als gevolg van het vrijkomen daarvan vanwege vergrijzing
aantrekkelijk zijn. De komende vijftien jaar komen er jaarlijks gemiddeld 450 ouderen bij. Slechts een klein
deel van hun (zo’n 3%) heeft armoede, de anderen willen hun geld graag besteden aan dingen die hun
plezieren. Jonge innovatieve ondernemers kunnen daarop inspelen en een goede boterham verdienen. De
gemeente moet dit veel meer uitdragen dan nu het geval is.
Dat Ecorys voorspelt dat de werkgelegenheid in de Westelijke Mijnstreek hooguit gelijk zal blijven en
vermoedelijk zal afnemen met maximaal 3100 arbeidsplaatsen ondanks dat zo’n 20% van de werknemers
vervangen zullen moeten worden en er zeer grote ruimtevraag is vanuit de industrie, de logistiek en het lokaleen regionale MKB duidt erop dat er kansen liggen om de bevolkingsopbouw te verjongen maar ook dat
bevolkingsgroei waarschijnlijk niet zal plaatsvinden. SPA onderschrijft de stelling ‘inwonersgroei is cruciaal’
dus niet en ook niet dat er economische groei moet zijn. SPA is van mening dat de nadruk van de economie
meer op het MKB moet komen te liggen en minder op de zeer eenzijdig gerichte grote bedrijven. Dat maakt de
gemeente minder kwetsbaar en biedt jongeren met verschillende capaciteiten meer kansen om zich hier te
vestigen. De huidige focus is te eenzijdig, bevordert ontgroening en houdt een negatief imago in stand.

