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symposium Rijk leven in Zuid-Limburg

Hart van de regio

Het Nationaal Landschap Zuid-Limburg vormt het kostbare en gekoesterde groene hart van onze
regio. Dat hart vraagt aandacht en bescherming. Voor dat doel werken vele partners en partijen
samen: inwoners en gebruikers, overheden en belangenorganisaties. Tegelijk ligt er een grote
gemeenschappelijke uitdaging en verantwoordelijkheid om te zorgen voor het behoud en beheer
van het gebied, de versterking van de kwaliteiten van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg en de
belevingswaarde ervan. Die verantwoordelijkheid vraagt gedeelde visies en gemeenschappelijke
inzichten.
In 2011 heeft de rijksoverheid haar beleid voor Nationale Landschappen herzien en daarbij de
verantwoordelijkheid gelegd bij de provincies en gemeenten. De vragen die nu aan de orde zijn,
luiden daarom:
Hoe kunnen regionale partijen hun verantwoordelijkheid voor het Nationaal Landschap ZuidLimburg invullen? Wie draagt daaraan bij, met welke doelen, middelen en instrumenten?
Deze vragen willen wij graag samen met u bespreken. Dat gebeurt tijdens het symposium ‘Rijk
leven in Zuid-Limburg’ op woensdag 28 november 2012, dat door de provincie Limburg en IVN
Limburg namens de samenwerkende partners wordt georganiseerd. U bent van harte uitgenodigd
om hieraan deel te nemen.

Nationaal Landschap Zuid-Limburg op de kaart

De afgelopen vijf jaar is de campagne ‘Rijk leven Nationaal Landschap Zuid-Limburg’ erop gericht
geweest, gemeentelijke bestuurders, maatschappelijke instanties en ondernemers te laten inzien
dat de omgeving waarin zij leven, werken en recreëren een wezenlijk onderdeel is van de identiteit
en beleving van een bepaalde plek. De omgeving zorgt voor herkenbaarheid, plezier, rust en
welbevinden. In het glooiende Zuid-Limburgse landschap valt het nauwelijks op dat Zuid-Limburg
één van de dichtstbevolkte gebieden van Nederland is. Met een zorgvuldige combinatie van
bescherming en ontwikkeling kan de identiteit van Zuid-Limburg bewaard blijven voor nu en vele
generaties later. Dit symposium geldt als de afsluiting van een vijfjarige campagneperiode.

Programma

Dagvoorzitter: Simone van Trier

10.00 uur

Inloop
Gelegenheid tot bekijken informatietafels deelprojecten van ‘Nationaal Landschap Zuid-Limburg op de
kaart’ en impressies van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg door landschapsfotograaf Herman van
Steenwijk.

10.30 uur

Opening en welkom

10.40 uur

Nationale landschappen: behouden, beheren, ontwikkelen.
Roelof Balk, bestuurslid Servicenet Nationale Landschappen / directeur SlimmeVos
De nationale landschappen in breder verband: kenmerken, meerwaarde, vergelijking met beleid elders,
belang voor economie, leef- en vestigingsklimaat. Acties en maatregelen op vier deelgebieden:
1) financiering, 2) ontwerpend onderzoek, 3) borging en 4) kennisoverdracht en communicatie.

11.00 uur

Kennisoverdracht en communicatie: ervaringen uit deelprojecten
Joline de Weerdt, directeur IVN regio Zuid
Film over deelprojecten Nationaal Landschap Zuid-Limburg op de kaart. Hierin staan de deelnemers en
gebruikers van de deelprojecten centraal.

11.15 uur

Borging: rollen en verantwoordelijkheden
Lennart Graaff, Servicenet Nationale Landschappen / bureau Investeren in Ruimte
Vormgeven aan de bescherming van NLZL-waarden, op hoog en laag niveau. Wie heeft welke rol en
welke verantwoordelijkheid?

11.30 uur

Ontwerpend onderzoek in een ontwikkelingsgericht Nationaal Landschap
Hilde Blank, directeur BVR-adviseurs / adviseur ruimtelijke kwaliteit Noord-Brabant
De rol van ontwerpend onderzoek bij locatieafwegingen en ruimtelijke kwaliteit.
Zorgen dat het juiste initiatief op de juiste plaats terechtkomt en hierbij de kwaliteiten in stand houden en
verder ontwikkelen. Hoe organiseren we dit?

11.45 uur

Financiering in de meest brede zin
Roelof Balk, vanuit zijn voormalige functie als directeur Nationaal Groenfonds
Wie geniet van en verdient aan het Nationaal Landschap Zuid-Limburg, direct en indirect? Kunnen of
moeten zij meebetalen aan de instandhouding ervan?

12.00 uur

Forumdiscussie
Bestuurders, sprekers en zaal discussiëren onder leiding van Simone van Trier aan de hand van
stellingen over de kansen die het Nationaal Landschap biedt voor welzijn en welvaart in Zuid-Limburg,
over de noodzaak om samenwerking te continueren en daar middelen voor vrij te maken en over de
taakverdeling, rollen en verantwoordelijkheden.
Forumdeelnemers zijn:
Patrick van der Broeck (gedeputeerde provincie Limburg)
Reg van Loo (burgemeester Vaals)
Armand Opreij (wethouder Eijsden-Margraten)
Anya Niewierra (directeur VVV Zuid-Limburg)
Joline de Weerdt (directeur IVN regio Zuid)
Henny Hartmann (bestuurslid LLTB en Waterschap Roer en Overmaas)
Gerard Jonkman (Staatsbosbeheer, namens de terreinbeherende organisaties)
Lennart Graaff (Servicenet NL)
Hilde Blank (directeur BVR-adviseurs) en
Roelof Balk (directeur SlimmeVos)

12.30 uur

Afsluiting
Slotwoorden door gedeputeerde Patrick van der Broeck en IVN-directeur Joline de Weerdt.
Zij ondertekenen als eersten een manifest om te blijven bijdragen aan het behoud, de versterking en
de uitstraling van de kwaliteiten van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg en het vergroten van de
belevingswaarde ervan. Alle forumleden en overige deelnemers aan het symposium worden uitgenodigd
dit akkoord gezamenlijk te tekenen.

12.50 uur

Lunch en netwerken

14.00 uur

Einde

Deelname

Deelname aan dit symposium is gratis na aanmelding.
U kunt zich aanmelden via www.rijklevenzuidlimburg.nl of telefonisch via 0475-386460. U krijgt ongeveer
een week vóór het symposium een bevestiging van uw deelname.

Bereikbaarheid

Het symposium vindt plaats in de Statenzaal van het Gouvernement aan de Maas. Het adres is:
Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht (Randwyck). U vindt de routebeschrijving op www.limburg.nl, klik
in de linkerkolom op Organisatie – adres en route.

De samenwerkende partners:
  CNME Maastricht en regio
  IKL						
  Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
  IVN District Limburg
  Provincie Limburg
  Staatsbosbeheer
  Stichting Het Limburgs Landschap
  VVV Zuid-Limburg
  Vereniging Natuurmonumenten

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn landschap

