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1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

De sluiting van de steenkoolmijnen in Zuid-Limburg is ongetwijfeld één van de belangrijkste 
gebeurtenissen op economisch en sociaal gebied in Limburg in de vorige eeuw. Hoewel er nog 
maar weinig tastbaar over is gebleven van de oude mijnzetels, is de herinnering aan de 
mijnperiode, vooral bij degenen die deze van nabij hebben meegemaakt, nog steeds 
springlevend. Herinneringen die kunnen variëren van weemoed en melancholie naar de 
kameraadschap onder de oud-mijnwerkers tot verbittering en woede bij silicoseslachtoffers 
en oud-werknemers die hun bestaanszekerheid ontnomen zagen worden. Zeker is dat voor de 
direct betrokkenen en hun gezinnen geldt dat de mijnen vrijwel niemand onberoerd laat.

Ook nu nog, bijna 40 jaar na de sluiting van de laatste steenkoolmijn in Limburg, gaat er 
vrijwel geen maand voorbij zonder dat de lokale media op welke wijze dan ook aandacht 
besteden aan het mijnverleden van Limburg. Vaak wordt de mijnsluiting nog steeds in 
verband gebracht met de hogere werkloosheid, conjunctuurgevoeligheid en eventuele sociale 
problemen in Limburg1. De vraag is in hoeverre dit gegrond is. Feit is dat het de 
beleidsmakers, zowel nationaal als regionaal, er alles aan gelegen is geweest om de klappen 
van de mijnsluiting zo veel mogelijk op te vangen.

Vooral in de periode 1965-1990, maar ook in de jaren negentig, is er zeer actief beleid 
gevoerd om de regio er - in eerste instantie in economisch opzicht - bovenop te helpen. 
Omdat dit een omvangrijk proces zonder precedent was, kunnen hier geslaagde en minder 
geslaagde initiatieven en beleidslijnen in onderscheiden worden. Er vallen derhalve vele 
lessen te leren uit de vijfendertig jaar van herstructurering van de Limburgse economie, die 
feitelijk als een herstructurering van de volledige Limburgse samenleving gezien kan worden.

De Stichting Behoud Mijnhistorie heeft Etil en het Sociaal Historisch Centrum Limburg (SHCL) 
gevraagd om een onderzoek te doen naar de processen die op gang zijn gekomen na de 
sluiting van de Zuid-Limburgse mijnen in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Het 
gaat dan met name om de processen die gestart zijn om de diverse economische en sociaal
maatschappelijke gevolgen van deze mijnsluitingen op te vangen. In dat verband is ook 
gesteld dat het nodig is om de ervaringen rond mijnsluitingen in andere gebieden in Europa 
en Japan in de beschouwing te betrekken2. De resultaten van deze internationale studie staan 
in een apart rapport weergegeven.

De gecombineerde bevindingen uit de Zuid-Limburgse en internationale studies resulteren in 
een case study die in het onderwijs gehanteerd kan worden. Deze case study heeft een 
nationale en internationale dimensie. Daar kunnen andere regio’s die met een min of meer 
vergelijkbare problematiek geconfronteerd worden (bijvoorbeeld het sluiten van grote 
bedrijven in een gebied met een eenzijdige economische structuur), hun voordeel mee doen. 
Dit leereffect is van belang om dergelijke transformatieprocessen in de toekomst 
anders/beter te ‘managen’.

1 Bijvoorbeeld: Verkiezingsfolder D66 Heerlen 2010 en Marc Hazen (Maecon) in Ondernemend Limburg (2006): 
http://www.limburgonderneemt.nl/nieuws/?catid=19&newsid=437.

2 Namelijk, het Duitse en Belgische deel van de Euregio waar Zuid-Limburg deel van uitmaakt, in Wallonië, Noord
Frankrijk, Ruhrgebied, Schotland, Zuid-Wales en Engeland, en twee gebieden in Japan.
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De Stichting heeft aangegeven niet zozeer geïnteresseerd te zijn in het proces van de sluiting 
van de mijnen (waarom is het gebeurd, hoe is het gebeurd, et cetera) maar veeleer in
• de maatregelen die genomen zijn om de gevolgen van die sluitingen op te vangen;
• de manier waarop deze maatregelen en de plannen waar ze onderdeel van uitmaken, tot 

stand zijn gekomen;
• de omvang van de gelden die toegezegd en geïnvesteerd zijn als gevolg van de genoemde 

maatregelen en plannen en de manier waarop de gelden besteed zijn;
• de effecten van deze maatregelen en plannen in termen van bijvoorbeeld werk

gelegenheid, versterking van de regionale economie en invloed op het sociaal
maatschappelijk leven;

• wat gebeurd is in andere gebieden in de Euregio en directe omgeving van Noord-West 
Europa waar ook een transformatie heeft plaatsgevonden omdat de dominante 
mijnindustrie in die regio is afgebouwd (de internationale invalshoek): wat is gedaan om 
de economische en sociaal-maatschappelijke gevolgen van sluiting van de dominante 
(mijn)industrie op te vangen in regio’s als Belgisch Limburg, het Ruhrgebiet, Wallonië, 
Noord-Frankrijk, Wales, Schotland en Engeland?

1.2 Onderzoeksvragen

In het voorliggende rapport wordt ingegaan op het Zuid-Limburgse deel van het onderzoek. De 
centrale onderzoeksvragen zijn dan ook:

Welke maatregelen zijn genomen na het sluiten van de mijnen om de economische en 
sociaalmaatschappelijke problemen op te vangen die ontstaan zijn als gevolg van het sluiten 
van de mijnen in Zuid-Limburg in de periode 1965-1974? Hoe zijn deze maatregelen tot stand 
gekomen? Hoe zijn deze maatregelen uitgevoerd? Wat is het succes van deze maatregelen tot 
nu toe?

Om een antwoord op deze onderzoeksvragen te verkrijgen, worden de volgende deelvragen 
geadresseerd:
1. Welke economische en sociaal-maatschappelijke problemen moeten opgevangen/opgelost 

worden?
2. Welke visie, missie en doelstellingen zijn geformuleerd: hoe luiden deze? Luiden zij alleen 

in termen van vervangende werkgelegenheid en versterking van de economische structuur 
of zijn er ook andere en/of meer concrete criteria geformuleerd (bijvoorbeeld rond het 
sociaal en individueel welzijn van de mijnwerkers)?

3. Wie zijn de actoren in deze processen? Hoe hebben zij gefunctioneerd en samengewerkt?
4. Hoe is de besluitvorming tot stand gekomen, welke argumenten zijn gehanteerd en hoe 

verliep het besluitvormingsproces?
5. Hoeveel geld is er geïnvesteerd in het herstructureringsgebied, aan welke projecten is geld 

besteed en hoeveel banen heeft dat opgeleverd op korte en lange termijn?
6. Welke bedrijven en instellingen zijn in het kader van het herstructureringsbeleid naar de 

desbetreffende regio gekomen? Welke zijn gebleven? Hoe heeft de werkgelegenheid (en de 
financiële situatie -indien voorhanden- zich daar ontwikkeld? Hoe groot is de 
werkgelegenheid anno 2010?

7. Wat is het effect van de (opgaande en neergaande) ontwikkelingen in de conjunctuur op 
het realiseren van de gestelde doeleinden?

8. Wat zijn de leerpunten uit het herstructurerings- en transformatieproces in de 
desbetreffende regio’s? Wat had beter/anders moeten verlopen? Wat kunnen de regio’s uit 
al deze ervaringen leren?

De antwoorden op deze vragen worden kort en bondig gegeven in hoofdstuk 9.
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1.3 Onderzoeksopzet en onderzoekaanpak

Het voorliggende rapport voor het Zuid-Limburgse onderdeel van het onderzoek is één van de 
bouwstenen om tot de uiteindelijke case study te komen. Dit onderzoeksdeel is tegelijk met 
de eerste, inventariserende fase van het internationale onderzoek uitgevoerd. Beide studies 
bevatten voldoende informatie om op dit moment een case study op te baseren.

Het onderzoek naar de Zuid-Limburgse mijnsluiting is op basis van het analyseren van 
bestaande bronnen, aangevuld met enkele interviews. Bij het bronnenonderzoek is gekeken 
naar de beleidsstukken, zoals de mijnnota’s en de Perspectievennota Zuid-Limburg, 
aangevuld met reeds uitgevoerde beleidsanalyses, opiniërende stukken, publicaties en 
onderzoeken en cijfermateriaal over de mijnsluitingen, de herstructurering en het gevoerde 
beleid. De interviews zijn gehouden om enerzijds informatie boven tafel te krijgen en 
anderzijds om de conclusies die op basis van het deskresearch getrokken zijn, te klankborden. 
De gesprekspartners voor de interviews waren veelal personen die tijdens de herstructurering 
werkzaam waren bij betrokken instanties of kenners op de verschillende beleidsvelden. Een 
compleet overzicht van de geïnterviewde personen is te vinden in bijlage 1. De 
gesprekspartners hebben het conceptrapport doorgenomen en aangegeven dat hun ziens
wijzen correct zijn weergegeven in het rapport. Waar nodig zijn feitelijke correcties 
aangebracht.

1.4 Toegevoegde waarde

Er is in de loop der jaren reeds veel geschreven over de mijnsluitingen. Het is geenszins de 
bedoeling van de Stichting Behoud Mijnhistorie, noch van Etil en het SHCL, om alleen de reeds 
beschikbare literatuur te herhalen. Het feit dat de voorliggende rapportage als input dient 
voor een case study maakt dat het onderzoek van toegevoegde waarde is op de bulk aan 
publicaties. Daarnaast is de wijze van analyse ook nieuw. Een belangrijk onderdeel van de 
input die voor de uiteindelijke case study zal dienen, zijn namelijk verschillende SWOT- 
analyses. Hierbij wordt stilgestaan bij de sterkten en zwakten van het gevoerde beleid en de 
kansen en bedreigingen waarmee men destijds geconfronteerd werd. Al deze factoren worden 
in een schema met vier kwadranten samengevat. Daarnaast wordt er expliciet stilgestaan bij 
de lessen die geleerd kunnen worden uit de herstructurering.

1.5 Leeswijzer

Na deze inleiding volgt allereerst een bloemlezing van 35 jaar herstructureringsbeleid, die 
enerzijds als kwalitatieve samenvatting dient en anderzijds als kader voor de overige 
hoofdstukken. In het derde hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de arbeidsmarkt- 
ontwikkelingen in Limburg tussen 1960 en 2010, met daarbij aandacht voor aanbod, vraag en 
discrepanties. De hoofdstukken vier, vijf en zes gaan achtereenvolgens in op drie 
verschillende nationale (beleids)perioden van herstructurering, te weten: de periode 1965
1972 (direct na de mijnsluiting, eerste en tweede mijnnota), de periode 1972-1978 (nota 
herstructurering en aanloop naar Perspectievennota) en de periode 1978-1990 (wegwerken 
regionale component op basis van de Perspectievennota Zuid-Limburg). Voor elk van deze 
drie perioden worden de doelen beschreven, gevolgd door het proces en de resultaten, met 
daarbij de ingezette financiële middelen. Elk van deze hoofdstukken wordt afgesloten met 
een samenvattende SWOT-analyse. Hoofdstuk zeven beschrijft de periode na 1990, met in het 
kort toelichtingen bij de EU-fondsen die zijn aangewend in Zuid-Limburg, aangevuld met een 
epiloog. In hoofdstuk acht wordt ingegaan op de lessen die geleerd kunnen worden van de
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reconversie en herstructurering in Zuid-Limburg. Hoofdstuk 9 bevat in beknopte zin het 
antwoord op de onderzoeksvragen die in paragraaf 1.2 zijn geformuleerd.
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2 BLOEMLEZING: 
De herstructurering na de mijnsluiting in Zuid-Limburg in een vogelvlucht

2.1 Inleiding

Op 10 april 1990 nam dr. Johan (Sjeng) Kremers afscheid als gouverneur van Limburg. Hoewel 
slechts één van de vele actoren in de Limburgse herstructurering, was hij voor velen het 
boegbeeld van het nieuwe Limburgse elan geworden. Naar eigen zeggen had hij zijn taak 
volbracht: hij had bij zijn aanstelling in 1977 zichzelf als doel gesteld dat de werkloosheid in 
Limburg teruggebracht moest worden tot het landelijke gemiddelde niveau. Destijds dacht hij 
dat hiervoor acht jaar nodig zou zijn. Het werden er twaalf en een half3. Hiermee kwam ook 
een einde aan het intensieve beleid om de sociaal-economische gevolgen van de mijnsluiting 
in Zuid-Limburg op te vangen. Het einde van 25 jaar beleid en ontwikkelingen, die het 
aanzicht van Limburg voorgoed zouden veranderen.

In deze studie wordt een overzicht gegeven van de gevolgen van de mijnsluiting en wordt een 
analyse gemaakt van het gevoerde beleid en de initiatieven die ondernomen zijn om de 
gevolgen van de mijnsluiting op te vangen. Hieruit kunnen lessen geleerd worden over hoe om 
te gaan met de reconversie van een regio, wanneer een dominante economische sector 
afgebouwd wordt. In dit hoofdstuk wordt een - vooral kwalitatief - overzicht op hoofdlijnen 
geboden van de ontwikkelingen in Zuid-Limburg na de mijnsluiting, inclusief de lessen die 
hieruit geleerd kunnen worden.

2.2 Limburg 1965-2010

De actieve initiatieven tot herstructurering van Limburg na de mijnsluiting namen feitelijk 35 
jaar in beslag. Na de herstructurering door de Nederlandse overheid tot 1990 is namelijk nog 
tien jaar gebruik gemaakt van fondsen van de Europese Unie om projecten in Zuid-Limburg te 
realiseren. Feitelijk is sinds de mijnsluitingen de relatief hogere werkloosheid in Zuid-Limburg 
nooit helemaal weggeweest. De conclusie dat de regionale component in de werkloosheid bij 
het aftreden van gouverneur Kremers in 1990 was weggewerkt, was gebaseerd op een oude 
definitie en gold voor heel Zuid-Limburg, maar niet voor de mijnstreek in het bijzonder. 
Immers, de regionale component bedroeg nog 0,7 procentpunt oftewel 1.900 personen. Deze 
regionale component was overigens wel fors gedaald tijdens de periode van de Perspectieven 
Notal Limburg, de PNL-periode: van 5,2 procentpunt in 1978 naar 0,7 procentpunt in 1990. 
Ook is er gedurende meerdere decennia veel gebeurd om de regionale economie te 
versterken. Dit was ook een periode waarin de samenleving op allerlei gebieden veel 
ontwikkelingen en veranderingen doormaakte. Een aantal van deze ontwikkelingen hangen 
onlosmakelijk samen met de mijnsluiting. Enerzijds omdat de mijnsluiting ze veroorzaakte 
(bijvoorbeeld verlies van banen en het wegvallen van sociale structuren), anderzijds omdat ze 
de context zijn waarin de mijnsluiting zich voltrok.

In dit rapport zal veel aandacht besteed worden aan de directe en indirecte economische en 
maatschappelijke gevolgen van de mijnsluiting. Allereerst wordt in dit hoofdstuk echter een 
meer algemeen kader geschetst over enkele ontwikkelingen die de context zijn waarin de 
mijnsluiting zich voltrok. Op deze ontwikkelingen moest met beleid geanticipeerd en 
gereageerd worden (of had dit eigenlijk moeten gebeuren):

3 Aldus Kremers in verschillende interviews.
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• Demografie
• Conjunctuur
• Energievoorziening
• De-industrialisatie
• Post-industriële dienstenmaatschappij
• Maatschappelijke ontwikkelingen en vakbonden
• Regeringsbeleid: economie en planning.

Demografie
De bevolkingsontwikkeling is altijd van invloed op de ontwikkelingen in Limburg geweest. 
Tegenwoordig is er sprake van een krimpende bevolking, vergrijzing en een groot deel van de 
beroepsbevolking dat de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Ten tijde van de mijnsluiting 
was de situatie juist omgekeerd: de babyboomgeneratie (geboren tussen 1945 en 1955) begon 
vanaf de jaren zestig de arbeidsmarkt op te stromen. De grote instroom van arbeidskrachten 
viel precies samen met de sluiting van de mijnen. De initiatieven om de werkgelegenheid te 
stimuleren in Zuid-Limburg kunnen dan ook veelal gezien worden als niet alleen het zorgen 
voor voldoende arbeidsplaatsen voor de oud-mijnwerkers zelf, maar vooral ook voor de 
jongeren die weldra de arbeidsmarkt zouden betreden.

Conjunctuur
De algehele voor- en tegenspoed van de wereldwijde economie heeft duidelijk haar sporen in 
het Limburgse land nagelaten ten tijde van de herstructurering. De aankondiging van de 
mijnsluiting in 1965 gebeurde in een tijd van economische voorspoed. Er was arbeidsmarkt- 
krapte en de werkloosheid was lager dan landelijk. In dit gunstige getij werd de eerste klap 
van de mijnsluiting opgevangen. De eerste kleine conjuncturele dip kwam in de jaren 1967
1968. De werkloosheid liep toen in Limburg sneller op dan landelijk. Dit werd deels 
veroorzaakt door pendelaars die in Duitsland hun baan verloren4. Tegen het begin van de 
jaren zeventig zorgde de verbeterde conjunctuur ervoor dat de Limburgse werkloosheid nog 
maar iets boven het landelijk gemiddelde lag en er dus amper sprake was van een regionale 
component5.

De kleine inzinking van de conjunctuur eind jaren zestig was echter niets vergeleken bij de 
grote oliecrisis en monetaire crisis die in 1973 uitbraken. De werkloosheid schoot hierdoor 
zowel landelijk als in Limburg omhoog. Veel sectoren hadden het moeilijk, niet alleen de 
mijnen. In Limburg was de klap echter groter dan landelijk: de regionale component in de 
werkloosheid nam toe van 0,8 in 1973 tot maximaal 6,8 procentpunt in 1976. Gedurende de 
rest van de jaren zeventig bleef de werkloosheid hoog en nam door de tweede oliecrisis in 
1979 alleen nog maar toe. Pas halverwege de jaren tachtig werd het economisch herstel 
ingezet en liep de werkloosheid zowel provinciaal als landelijk terug.

De jaren negentig, vervolgens, kenden een periode van laagconjunctuur (tot 1994) gevolgd 
door een langere periode van economische voorspoed. Aan die voorspoed kwam aan het begin 
van deze eeuw een einde met het barsten van de ‘internetbubbel’, verergerd door de 
onzekerheid als gevolg van de aanslagen in Amerika, met oorlogen in Afghanistan en Irak als 
direct en indirect gevolg. Toen de economie vanaf 2006 weer begon te herstellen zorgde de 
kredietcrisis in 2008 voor een nieuwe recessie. In 2010 en 2011 zorgt vervolgens de financiële 
crisis in Europa voor een groot aantal onzekerheden.

4 Nota Herstructurering, 1972.
5 De regionale component is het verschil tussen het werkloosheidspercentage in een regio (Zuid-Limburg) en het 

landelijk gemiddelde, uitgedrukt in procentpunten. Bijvoorbeeld: in 1972 was de werkloosheid in Limburg 4,4% 
en in Nederland gemiddeld 3,6%, een verschil (regionale component) van 0,8.
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Energievoorziening
In de eerste helft van de twintigste eeuw was Nederland voor de energievoorziening vrijwel 
uitsluitend afhankelijk van kolen. Deze kolen werden in Nederland gedolven of uit andere 
landen geïmporteerd. Aan het eind van de jaren vijftig maakten de goedkope kolen uit onder 
meer de Verenigde Staten, de verkoop van de relatief dure Nederlandse kolen moeilijk. De 
vondst van de aardgasvelden in Groningen in 1959 maakte een definitief einde aan de 
noodzaak om zelf kolen te produceren voor de eigen energievoorziening6. Nederland had 
daarmee in tegenstelling tot andere landen zelf een andere strategische energiebron. 
Bovendien kreeg Nederland via de haven van Rotterdam ook al de beschikking over veel olie. 
Door het aanwezige gas en de geïmporteerde olie werd deze afhankelijkheid minder. Doordat 
er voldoende alternatieven voor energie waren kon de verlieslijdende mijnindustrie worden 
afgebouwd en wellicht zelfs versneld worden afgebouwd. Ook was er in Nederland geen grote 
industrie die afhankelijk was van de nationale kolenwinning. In tegenstelling tot de 
omringende landen als België en Duitsland was de mijnbouw in Zuid-Limburg een mono
cultuur, zonder een direct verband met bijvoorbeeld aangrenzende staalindustrie. De in 
Nederland aanwezige industrie die wel nog afhankelijk van kolen was, kon deze relatief 
gemakkelijk via andere kanalen verkrijgen, in plaats van de Zuid-Limburgse winning 
(bijvoorbeeld hoogovens in IJmuiden kon kolen over zee aangevoerd krijgen).

Door de toegang tot gas en olie had Nederland geen strategische kolenvoorraad meer nodig, 
die andere landen wel hanteerden in geval van een tekort aan brandstoffen. Een dergelijk 
tekort was er bij de oliecrises in de jaren zeventig. Toen laaide ook de discussie in Nederland 
op, of er in de toekomst toch weer meer energie uit kolen gehaald moest worden. Dit was 
echter vooral in de discussie ten opzichte van kernenergie. Uiteindelijk is de betekenis van 
kolen voor de Nederlandse industrie alleen maar in belang afgenomen.

De-industrialisatie
De mijnsluitingen voltrokken zich in een tijd dat de industrie in Nederland onder druk kwam 
te staan. In alle delen van het land waar nijverheid een belangrijke sector was, stonden 
bedrijven onder druk. Meer en meer werd de productie naar landen met lagere lonen 
verplaatst. Hierdoor is bijvoorbeeld een branche als de textielindustrie vrijwel geheel uit 
Nederland verdwenen. Ook de aanwezige staalindustrie is destijds in aantallen bedrijven fors 
afgenomen. Het fenomeen van de-industrialisatie is bij de herstructurering van Zuid-Limburg 
van wezenlijk belang, aangezien er ter vervanging van de werkgelegenheid in de mijnbouw 
veel industriële bedrijven naar Limburg zijn getrokken. De vraag is gegrond of men er destijds 
wel voldoende oog voor had dat er een de-industrialisatie gaande was en dat die ertoe zou 
leiden dat de industriële bedrijven die hun activiteiten naar Zuid-Limburg verplaatsten niet 
voor duurzame werkgelegenheid zouden zorgen7. Deze vraag is des te pregnanter als bekend 
zou zijn dat de industriële bedrijven die naar Zuid-Limburg kwamen, vaak relatief zwakke 
bedrijven waren.

Post-industriële dienstenmaatschappij
Tegelijk met de afname van de industrie in Nederland waren de dienstensectoren in opkomst. 
Tegenwoordig vormen de commerciële en niet-commerciële diensten samen meer dan 80% 
van de werkgelegenheid in zowel Zuid-Limburg als Nederland. Halverwege de jaren zestig was

6 In een gedenkboek van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) ter gelegenheid van het 50-jarig 
bestaan van het gasveld in Groningen wordt beschreven hoe over de relatie tussen de vondst van het aardgas en 
de sluiting van de mijnen wordt gedacht: “Het in overvloed aanwezige gas betekende niet alleen meer comfort, 
maar stimuleerde ook de Nederlandse economie. Daarnaast droegen de aardgasbaten bij aan de verdere uitbouw 
van de verzorgingstaat en konden de Limburgse mijnen vroegtijdig worden gesloten.” Uit: J. Schenk (2009), 
‘Groningen-gasveld vijftig jaar, Kloppend hart van de Nederlandse gasvoorziening’. Amsterdam: Boom, p.1.

7 Volgens drs. René van der Linden (in een interview d.d. 21-4-2011), bestond destijds het beeld dat de industriële 
bedrijven die naar Zuid-Limburg trokken, daar best zouden kunnen overleven en voor arbeidsplaatsen zouden 
zorgen.
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dit in Nederland nog ruim de helft van de totale werkgelegenheid (51%) en in Zuid-Limburg 
zelfs nog minder (41%). Nieuwe werkgelegenheid na de mijnsluiting was derhalve idealiter 
grotendeels in deze in opkomst zijnde sector gecreëerd, zeker als blijkt dat heel veel 
mijnwerkers niet meer aan de slag zijn gekomen in de industrie.

Maatschappelijke ontwikkelingen en vakbonden
Tegelijk met het verdwijnen van de mijnbouw was er sprake van ontkerkelijking en 
ontzuiling. Dit betekent dat er minder houvast was aan vertrouwde sociaal-maatschappelijke 
structuren. Wellicht heeft dit een rol gespeeld bij de sociaal-maatschappelijke problemen 
zoals een toename van het drugsgebruik, criminaliteit en echtscheidingen. Bij het opstellen 
van beleid ten aanzien van de mijnsluiting leek de verzuiling slechts een kleine rol te spelen. 
Bij het aankondigen van de mijnsluiting waren de meeste politieke kleuren hier voorstander 
van8 en ook in latere jaren stond bijvoorbeeld in de Tweede Kamer zowel bij coalitie- als bij 
oppositiepartijen het belang van de ontwikkeling in Zuid-Limburg voorop9.

Evenals de politieke partijen waren ook de vakbonden voorstander van de mijnsluiting, mits 
hier compenserende maatregelen voor de werknemers tegenover stonden. In de aanloop naar 
de mijnsluitingen hebben de vakbonden een belangrijke rol gespeeld in de dialoog met de 
overheid over de te treffen regelingen voor de mijnwerkers. Hierdoor werden massaontslagen 
zonder herbestemming voorkomen10. Toen in eerste instantie de werkloosheid inderdaad niet 
opliep, was de rol van de vakbonden beperkt11. Pas in latere jaren, toen er na de crises een 
hoge werkloosheid was, vergrootten de vakbonden weer de druk op de politici om hier tegen 
op te treden12.

Regeringsbeleid: economie en planning13
De jaren vijftig en zestig werden (ondanks de voortdurend aanwezige dreiging van de Koude 
Oorlog) gekenmerkt door een groot optimisme na de Tweede Wereldoorlog. Het herstel en de 
wederopbouw leidden tot een grote economische groei. De welvaart nam toe en de vrije 
zaterdag deed bijvoorbeeld zijn intrede. Bij tijden was sprake van een oververhitting van de 
economie en dan werden specifieke maatregelen genomen om de groei wat bij te sturen; 
soms moesten stimulerende maatregelen genomen worden wanneer de groei wat begon af te 
vlakken in het begin van de jaren zestig. In deze periode hanteerde men blauwdrukplanning: 
op basis van de veronderstelling dat de samenleving zich volgens bepaalde wetmatigheden 
ontwikkelt, ging men ervan uit dat via onderzoek deze wetmatigheden werden geëxtrapo
leerd in kengetallen. Op basis hiervan werd een masterplan opgesteld. Kritiek hierop was dat 
deze plannen niet konden omgaan met dynamiek, te star en te weinig flexibel waren om met 
onverwachte gebeurtenissen om te gaan. De gedachte van blauwdrukplanning is duidelijk te 
zien in de eerste mijnnota en (in mindere mate) in de tweede mijnnota, waarin het 
optimisme en de gedachte van de maakbaarheid van de samenleving te zien zijn.

Opgeschrikt door de economische recessie kwam er halverwege de jaren zeventig een 
ommekeer in het groeidenken. Men realiseerde zich dat de tijd van voor de crisis niet meer 
terug zou komen en de Nederlandse regering bracht de nota Selectieve groei uit. Het 
voorheen gevoerde industriebeleid werd niet voortgezet, maar concentreerde zich nu op 
bepaalde sectoren en stond geen ongebreidelde groei meer voor. In de planning vertaalde 
zich dit naar systeemfunctionele planning, waarbij het planningproces meer centraal kwam

8 Zie Moharir, V.V. (1979), ‘Process of public policy-making in the Netherlands: A case study of the Dutch 
government’s policy for closing down the coal mines in South Limburg 1965-1975’. Academisch proefschrift, 
Universiteit van Amsterdam.

9 Aldus toenmalig Tweede Kamerlid drs. R. van der Linden in een interview.
10 Moharir (1979).
11 Er is over de activiteiten van de vakbonden na de mijnsluiting dan ook niet veel terug te vinden in de literatuur.
12 Aldus voormalig vakbodsleider Wiel Friedrichs in een interview.
13 Gebaseerd op: G.J. Weijers (1982), J.M. den Uyl (1977) en T. Spit & P.R. Zoete (2003).
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te staan. Dit was het begin van procesplanning. Daarnaast werden plannen niet meer voor de 
lange termijn gemaakt, maar voor de korte termijn. Het idee was dat deze flexibeler zijn. Zo 
werden namelijk kleine wijzigingen in de gewenste richting gemaakt en konden effecten van 
de veranderingen eerst bekeken worden voordat nieuwe acties werden ondernomen. Het 
beleid werd ook procesmatig opgesteld (over een periode van bijvoorbeeld tien jaar). Dit was 
duidelijk te zien in de totstandkoming van de Perspectievennota Zuid-Limburg.

In de loop van de jaren zeventig en tachtig vervluchtigde het ideaal van de door de overheid 
maakbare samenleving. Er was een hoge werkloosheid en een economische recessie. Duidelijk 
werd dat de maatschappij moeilijk te plannen was, waardoor het vertrouwen in plannen en 
de maakbaarheid afnam. Er ontstond een herordening van de staat en samenleving. Dit was 
een breuk met de steeds groter wordende overheidszorg c.q. -bemoeienis . In deze tijd ging 
men over op netwerkplanning, waarbij de overheid niet meer het middelpunt van de wereld 
is, maar één partij te midden van andere actoren. Gedurende de PNL-tijd en in latere jaren, 
toen EU-fonden werden aangesproken, is steeds meer sprake van initiatieven vanuit de 
marktpartijen en samenwerkingsverbanden tussen verschillende actoren.

2.3 Vier tijdvakken van herstructurering

Op basis van de combinatie van het gevoerde beleid na de mijnsluiting en de conjuncturele 
ontwikkeling kunnen vier tijdvakken onderscheiden worden:
1. 1965-1972: direct na de mijnsluiting, als de rijksoverheid de regie voert tijdens

hoogconjunctuur.
2. 1972-1978: tussenperiode op weg naar de PNL, grote invloed olie- en monetaire crisis.
3. 1978-1990: Provincie Limburg neemt meer verantwoordelijkheden bij het wegwerken van

de regionale component in de werkloosheid in een periode met zowel laagconjunctuur als 
een aantrekkende economie.

4. 1990-1999: nadat het actieve herstructureringsbeleid vanuit het Rijk afgelopen is, worden
projecten gerealiseerd met fondsen van de Europese Unie, in een periode van een kleine 
economische dip, gevolgd door een langere periode van hoogconjunctuur.

1965-1972: Schijn bedriegt - succesvolle sluiting door eerste twee mijnnota’s?
In 1965 kondigt minister Den Uyl, na jaren van getouwtrek, de sluiting van de mijnen aan. De 
mijnen zijn economisch niet meer rendabel, hebben te weinig toekomstperspectief en zijn 
voor de Nederlandse energievoorziening niet meer noodzakelijk door de vondst van de gasbel 
bij Slochteren en de beschikbare olie. Op dat moment waren er 45.000 mensen werkzaam in 
de mijnen en vonden nog 30.000 mensen indirect emplooi door de mijnen (indirecte 
werkgelegenheid). Tegenover de sluiting stonden enkele maatregelen: de minister deed de 
belofte dat er geen mijn gesloten zou worden zonder dat er voor de mijnwerkers een redelijk 
perspectief op ander werk was. Om de werkgelegenheid te stimuleren werden enkele 
regelingen in het leven geroepen die in eerste instantie de vestiging van nieuwe bedrijven 
moesten bevorderen en later ook investeringen van bestaande bedrijven ondersteunden. Ten 
slotte werden enkele overheidsdiensten naar Limburg verplaatst en werd de DAF 
automobielenfabriek in Born geopend.

In deze eerste jaren na de mijnsluiting ligt de bal duidelijk bij de rijksoverheid die vond dat 
het oplossen van deze regionale problematiek een verantwoordelijk was van de nationale 
overheid. Er waren veel kleine gemeenten in Zuid-Limburg, die niet bij machte waren de 
taken van herstructurering vorm te geven en de Provincie had op dat moment nog geen 
taakstelling op economisch gebied en geen afdeling economische zaken. Het Rijk zag het in 
die tijd dan ook als haar taak om dit soort projecten te begeleiden en dit niet over te laten

11



aan lagere overheden. Hoewel er in totaal 75.000 arbeidsplaatsen (direct en indirect) met de 
mijnen gemoeid waren, werd het beleid vooral toegespitst op de 45.000 werknemers die hun 
baan zouden verliezen. Voor de toeleverende bedrijven en de jongeren die de arbeidsmarkt 
op zouden stromen, werd nauwelijks apart beleid gemaakt.
De hele regio Zuid-Limburg tot en met Roermond werd aangewezen als herstructurerings
gebied. Er zou in deze periode nauwelijks onderscheid gemaakt worden tussen de regio’s 
Oostelijke Mijnstreek, Westelijke Mijnstreek, Maastricht, Heuvelland en Roermond. Het 
gebied werd hiervoor te klein gevonden, en men ging uit van de mobiliteit van de werklozen 
om ook in een ander deel van de regio naar een baan te zoeken. De aanname was dat het 
creëren van werkgelegenheid het belangrijkste was, of dit nou in Heerlen, Maastricht, Sittard 
of Geleen was14.

Op het eerste oog leek het beleid in de eerste periode na de mijnsluiting redelijk succesvol te 
zijn geweest. Na de aankondiging van de mijnsluitingen in 1965 vonden vele mijnwerkers snel 
een nieuwe baan en werden anderen van werk naar werk begeleid, kregen een WSW- 
aanstelling of konden via een regeling met vervroegd- of arbeidsongeschiktheidspensioen. Ten 
opzichte van voor de mijnsluitingen liep de geregistreerde werkloosheid wel iets op, maar in 
1972 was deze slechts beperkt hoger dan het landelijk gemiddelde. In 1972 werd dan ook 
overwegend positief teruggekeken op de resultaten op basis van de eerste en tweede 
mijnnota.
De schijn bedroog echter. De geregistreerde werkloosheid was dan wel op een acceptabel 
niveau, de niet-geregistreerde werkloosheid had hier eigenlijk bij opgeteld moeten worden. 
Deze bestond uit arbeidsongeschiktheid15, prepensioenen en WSW-aanstellingen. Daarnaast 
was de re-industrialisatie van Limburg, achteraf gezien, ook niet optimaal: de subsidies die 
het Rijk aan nieuwe vestigingen verstrekte, werden vooral door noodlijdende bedrijven benut 
om tevergeefs hun levensduur nog wat te rekken16. Tevens ging er veel subsidie naar 
bestaande bedrijven, waardoor de beoogde diversificatie van de Limburgse industrie en 
versterking van de economische structuur onvoldoende plaatsvond.

Alle goede bedoelingen ten spijt, kan achteraf gezegd worden dat het beleid dat de 
rijksoverheid in deze periode voerde, niet toereikend was geweest. Er zat te weinig lijn in het 
herstructureringsbeleid. “Er werd een grote zak met geld neergezet en vijf jaar later werd 
gekeken wat ermee gedaan was”, zei Wiel Friedrichs hierover17. Toen begin jaren zeventig de 
oliecrisis uitbrak, werd duidelijk dat veel van de gecreëerde werkgelegenheid niet duurzaam 
was en er onvoldoende naar de lange termijn van economische structuurversterking gekeken 
was.

1972-1978: Wachten op de Perspectievennota terwijl de crisis uitbreekt
In 1971 werd de tweede fase van het herstructureringsbeleid aangekondigd. Voor de langere 
termijn moest er een perspectievennota voor Zuid-Limburg (PNL) komen. Men realiseerde 
zich namelijk dat de herstructurering niet afgerond zou zijn nadat de laatste mijn in 1974 
haar poorten had gesloten. Om tot de PNL te komen werd de Coördinatiecommissie 
Perspectievennota opgericht, onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Minister van 
Economische Zaken en Gedeputeerde Staten van Limburg. Dezen begeleidden verschillende 
onderzoeken die nodig waren als input voor de perspectievennota. In afwachting van de 
afronding van deze onderzoeken en de publicatie van de PNL, werd het beleid voortgezet op 
basis van de Nota Herstructurering Zuid-Limburg die in 1972 verscheen.

14 Aldus zowel dr. J. Kremers als drs. R. van der Linden in interviews. Uiteindelijk bleek de mobiliteit van werklozen 
en ex-mijnwerkers minder groot dan aangenomen.

15 Destijds werd de kans op een baan meegewogen bij het in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheids
uitkering.

16 Tinnemans, W. (1988) De tweedeling van Zuid-Limburg, Intermediair 18, 6 mei 1988.
17 In: Tinnemans, W. (1988) De tweedeling van Zuid-Limburg, Intermediair 18, 6 mei 1988.
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In de Nota Herstructurering, opgesteld door de minister van Economische Zaken en de staats
secretaris van Sociale Zaken, werd de sluiting van de laatste mijnen aangekondigd. De 
stimulering van de bedrijvigheid werd voortgezet, waarbij bijzondere aandacht uitging naar 
toerisme. Tevens werd de Stichting Economische Ontwikkeling Limburg opgericht en was er 
aandacht voor het sociale vraagstuk van de aanpassingsproblemen die oud-mijnwerkers met 
hun nieuwe situatie hadden. Op dat moment (1972) was men nog optimistisch over de te 
verwachten economische ontwikkeling in de aankomende jaren.

Binnen een jaar na het verschijnen van de Nota Herstructurering was de situatie echter 
volledig veranderd. De olie- en monetaire crises leidden tot een wereldwijde economische 
recessie, de grootste naoorlogse economische dip tot dan toe. De laatste mijnen werden 
gesloten in een tijd van oplopende werkloosheid en feitelijk werden toen pas de gevolgen van 
de mijnsluiting echt gevoeld: er was te weinig (duurzame) werkgelegenheid gecreëerd, 
noodlijdende bedrijven die op de subsidie in Limburg waren afgekomen, gingen failliet en 
pendelaars die hun heil in Duitsland gezocht hadden, keerden terug naar Limburg toen ze 
vanwege de crisis hun baan verloren. De werkloosheid liep op tot bijna tweemaal zo hoog als 
het landelijk gemiddelde.

Te midden van deze tijd van economische onrust kwam er geleidelijk meer initiatief voor de 
herstructurering bij Limburgse actoren te liggen. Gedeputeerde Staten was reeds betrokken 
bij de totstandkoming van de PNL en in 1975 werd door Provincie en Rijk het Limburgs 
Instituut voor Ontwikkeling en Financiering, de NV Industriebank LIOF opgericht. Het LIOF 
werd opgericht om de sociaal-economische structuur van Limburg (en met name Zuid- 
Limburg) te versterken, door enerzijds het aantrekken van bedrijven uit het buitenland 
(acquisitie) en anderzijds het ondersteunen van het reeds aanwezige bedrijfsleven. In de 
beginjaren was het LIOF vooral voor dit laatste bekend, doordat vele bedrijven op de rand 
van het faillissement bij het LIOF aanklopten voor subsidies. Indien het LIOF nog heil zag in de 
toekomst van de aanvrager (vaak ook na enige druk van politiek of vakbewegingen), werd dit 
voorgedragen bij het Rijk voor uitkering van een voorgesteld bedrag. Deze ondersteuning 
bood echter voor slechts weinig bedrijven een structurele oplossing.
Sinds de mijnsluitingen begonnen, was er veel subsidie gegaan naar het aantrekken en in 
stand houden van bedrijven die op termijn niet levensvatbaar in hun markt waren. Dit was 
mede toe te schrijven aan het feit dat het Rijk de subsidies toekende, maar niet zelf 
betrokken was bij de dagelijkse controle en uitvoering van de herstructurering. Pas bij het 
publiceren van de PNL kwam hier verandering in, toen de Provincie Limburg een meer 
leidende rol op zich ging nemen.

1978-1990: Een nieuw perspectief voor Zuid-Limburg
In 1978 werd na jaren van onderzoek en discussies de Perspectievennota voor Zuid-Limburg 
definitief vastgesteld. Sjeng Kremers was een jaar eerder als gouverneur aangetreden. Vanaf 
dat moment zou er nieuw elan komen in de herstructurering. Om de PNL optimaal te 
benutten werd de ambtelijke organisatie van de Provincie Limburg op een aantal punten 
aangepast, zodat projecten en initiatieven beter tot hun recht konden komen. Zo werd er een 
afdeling economische zaken ingesteld en werden enkele nieuwe sleutelfiguren aangenomen. 
Kremers trad op als boegbeeld richting Den Haag, waar hij goede netwerken had. Intern 
waren belangrijke rollen weggelegd voor onder andere gedeputeerde Buck en adjunct-griffier 
Van Gendt.

De belangrijkste doelstelling voor de PNL-tijd was het wegwerken van de regionale 
component in de werkloosheid. Dit betekende dat er als concrete taakstelling tussen de elf
en zestienduizend nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd zouden moeten worden. Met de 
Perspectievennota had de provincie een instrument in handen waarmee dit mogelijk moest
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zijn. De PNL was feitelijk een contract tussen de Provincie Limburg en de nationale overheid, 
zodat ze elkaar op de resultaten konden afrekenen. Er werden hiervoor kwantitatieve 
taakstellingen vastgelegd voor het te creëren aantal arbeidsplaatsen in een afgebakende 
tijdsperiode. Om de voortgang van dit alles te bewaken was er een jaarlijks overleg tussen de 
provinciale bestuurders en het kabinet.

De actieve rol die de Provincie Limburg tijdens de PNL-periode ging vervullen, was nieuw. Tot 
de jaren zeventig had de Provincie geen taakstelling of bevoegdheden op het gebied van 
economische ontwikkeling en was dit louter een rijksaangelegenheid. De Provincie kon deze 
rol vervullen door het regionale beleid dat de nationale overheid was gaan voeren: in alle 
gebieden waar extra economische stimulering plaatsvond (dus ook bijvoorbeeld in Friesland, 
Groningen en Drenthe), werden meer taken bij de regionale overheden gelegd. Al liep de 
Provincie Limburg hierin voorop.

Mede door de actieve, coördinerende rol van de Provincie werden er gedurende de periode 
1978-1990 vele stappen gemaakt. Lokaal gewortelde initiatieven kwamen beter van de grond 
en konden door de goed werkende lobby richting Den Haag en de inzet van Limburgse politici 
in Den Haag gerealiseerd worden. Zo kon de Rijksuniversiteit Limburg uitgebouwd worden, 
kon het Academisch Ziekenhuis in Maastricht gerealiseerd worden, werd Heerlen als 
vestigingsplaats voor de Open Universiteit gekozen en werd het MECC gebouwd. Ook veel 
infrastructuurprojecten kwamen van de grond, bijvoorbeeld de aanleg van de A79, de 
Noorderbrug in Maastricht en het Vliegveld bij Beek. Een ander aspect was dat de rol van het 
LIOF veranderde. Vanaf 1985 werd er nauwelijks nog financiële steun voor bestaande 
bedrijven geregeld, maar ging men zich richten op het ondersteunen van innovatie.

De sterke punten verbeteren is een thema dat tijdens de PNL-periode op meerdere fronten 
terugkwam. Niet alleen het LIOF besloot haar activiteiten te verschuiven van steun bij 
naderend faillissement naar ondersteuning van innovatieve initiatieven met potentie, ook de 
Provincie ging anders naar de initiatieven in het herstructureringsgebied kijken. Dit leidde 
ertoe dat Zuid-Limburg in vieren werd gedeeld om de bedrijvigheid en werkgelegenheid op 
verschillende vlakken te kunnen stimuleren:
• in de Oostelijke Mijnstreek werd ingezet op de spreiding van rijksdiensten en verdere 

ontwikkeling van de infrastructuur;
• in de Westelijke Mijnstreek werd ingezet op grote industrie, met een nadruk op chemie 

en automotive in het bijzonder;
• in het Heuvelland werd ingezet op toerisme;
• Maastricht werd aangeduid als het uithangbord van de regio, de bovenregionale

aantrekkingskracht van de hoofdstad maakte Maastricht de ideale vestigingsplaats voor 
bijvoorbeeld (internationale) kennisinstituten.

Het feit dat er ook expliciet aandacht geschonken werd aan Maastricht en het Heuvelland,
gebieden waar geen mijnbouw was geweest, hing samen met de gedachte dat ook de
Oostelijke en Westelijke Mijnstreek zouden profiteren van de werkgelegenheid die elders in 
de regio gecreëerd werd. Maastricht werd als logische vestigingsplaats voor instituten als een 
universiteit en een evenementen- en congrescentrum gezien. De aanname was dat men 
relatief gemakkelijk zou pendelen tussen woon- en werkplaats18.

Doordat de initiatieven beter gecoördineerd werden, en een duidelijkere plaats in de regio 
kregen, kwam er meer structuur in het herstructureringsbeleid. De Provincie nam de regierol 
op zich, waardoor de provincie zich met één gezicht richting de regering in Den Haag kon

18 Aldus zowel dr. J. Kremers als drs. R. van der Linden in interviews. Uiteindelijk bleek de mobiliteit van werklozen 
en ex-mijnwerkers minder groot dan aangenomen.

14



profileren en met één stem zou spreken. Met Kremers als boegbeeld, Buck als drijvende 
kracht achter de schermen en de inzet van vele actoren bij de Provincie Limburg en het 
Limburgse bedrijfsleven wierp de regionale inzet in de jaren tachtig zijn vruchten af. Men kon 
hierbij optimaal profiteren van de economische voorspoed die er in de tweede helft van de 
jaren tachtig was. In 1984 bereikte de werkloosheid namelijk nog haar hoogtepunt zowel in 
Zuid-Limburg (21%) als landelijk (17%). In de vijf jaar daarna nam de werkloosheid in rap 
tempo af, tot 12% in Nederland en Limburg als geheel. Op basis van de toenmalige definitie 
was de regionale component ook in Zuid-Limburg weggewerkt. Volgens de huidige definitie 
van de werkloosheid was de werkloosheid in Zuid-Limburg als geheel echter nog 0,7 
procentpunt boven het landelijk gemiddelde. Hierbij dient opgemerkt te worden dat er 
binnen het herstructureringsgebied nog forse verschillen waren. Zo was de werkloosheid in de 
Oostelijke Mijnstreek hoger dan elders in Zuid-Limburg.

1990 en verder
Aangezien volgens de destijds vigerende definities de werkloosheid in Zuid-Limburg in 1990 
was teruggebracht tot het nationale niveau, werd het nationaal herstructureringsbeleid naar 
aanleiding van de mijnsluiting afgesloten. Inmiddels was de Europese Unie als speler erbij 
gekomen op het gebied van ondersteuning bij herstructurering in bepaalde gebieden. Zuid- 
Limburg werd op dat moment (nog) als een zogenaamd doelstelling-2-gebied geclassificeerd. 
Initiatieven om de werkgelegenheid te stimuleren konden derhalve ondersteund worden door 
Europese structuurfondsen, en dat gebeurde ook.

De uitkeringen uit Europese middelen konden alleen aangevraagd worden als het voor een 
project was waarin meerdere partners betrokken werden (regionale overheid, nationale 
overheid, bedrijven en/of andere instellingen). Dit bevorderde de samenwerking binnen 
Limburg en er zijn in die tijd enkele projecten gerealiseerd die zonder EU-steun niet van de 
grond zouden zijn gekomen. Hierdoor zijn enkele duizenden blijvende arbeidsplaatsen 
gecreëerd en hebben enkele duizenden werklozen een opleiding kunnen volgen, met 
doorstroom naar een baan als gevolg. De regionale component in de werkloosheid in de 
mijnstreek nam in die periode dan ook verder af. Vanaf het jaar 2000 werd Zuid-Limburg door 
zowel Nederland als Europa niet meer als een achterstandsgebied waarvoor extra stimulering 
nodig was, gezien19. Het herstructureringsbeleid was daarmee ten einde gekomen.

Het economisch beleid van de Provincie Limburg zelf was sinds het begin van de jaren 
negentig niet alleen afhankelijk van de Europese middelen. Men ontwikkelde in steeds 
grotere mate zelf een eigen beleid, bijvoorbeeld op het gebied van de arbeidsmarkt, 
technologie, en toerisme en recreatie. In 2005 werd de Versnellingsagenda gepresenteerd 
welke zich richt op een drietal clusters van nieuwe initiatieven, te weten 1) health, cure and 
life sciences; 2) high tech systems, chemie & materialen, en nieuwe energie; en 3) agro, food 
en nutrition. De Adviescommissie Deetman Bevolkingskrimp Limburg noemde in 2011 een 
zestal zeer kansrijke economische speerpunten die in het verlengde liggen van de clusters uit 
de Versnellingsagenda. Deze commissie noemde hierbij onder andere de Chemelot campus in 
de Westelijke Mijnstreek en Brainport, de health care sector (met accent in Parkstad en 
Maastricht) en het financieel-administratief cluster (met accent in Parkstad). Daarmee leek 
deze indeling weer sterk aan te sluiten bij de accenten die gelegd waren in de Perspectieven 
Nota Limburg. Nu moeten ze echter gerealiseerd worden in een tijd van een krimpende 
bevolking, terwijl deze nog groeide in de periode van en na de mijnsluitingen.

Is de reconversie dan compleet en heeft Zuid-Limburg het mijnverleden achter zich gelaten? 
Afgaand op de doelstelling van het wegwerken van de regionale component in de werk
loosheid op een bepaald moment in 1990 zou men geneigd zijn deze vraag vanuit dat

19 Met uitzondering van de grote steden Maastricht en Heerlen, die wel nog EU-steun hebben ontvangen.
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perspectief met ‘ja’ te beantwoorden. Kijkend naar de cijfers van werkgelegenheidsstructuur 
en werkloosheid over een wat langere periode dan één moment in 1990 zou het antwoord 
‘neen’ zijn. Er is door de herstructurering echter wel een solide basis gelegd voor de 
toekomstige doorontwikkeling van Zuid-Limburg. Zo lang de psychische drempel van de 
mijnen overwonnen kan worden en men kan inzetten op de krachtige clusters (Chemelot, 
healthcare en financieel-administratief) die direct of indirect door de herstructurering 
gecreëerd zijn, heeft de herstructurering voldoende impulsen gegeven om uiteindelijk een 
definitieve streep onder het mijnverleden te zetten.

2.4 Sociaal-maatschappelijk beleid

In het bovenstaande is nog weinig aandacht besteed aan de sociaal-maatschappelijke 
aspecten van de mijnsluiting. Dit is niet geheel ontoevallig. Te allen tijde was het sociaal
maatschappelijke beleid ondergeschikt geweest aan het economisch beleid. Dit geldt voor 
alle perioden zoals ze hiervoor beschreven zijn. Wel kende de ontwikkeling van het sociaal
maatschappelijke beleid een zelfde ontwikkeling als het economisch beleid, waarbij er pas 
tijdens het PNL-beleid dankzij een duidelijkere coördinerende rol van de Provincie Limburg 
meer concrete resultaten geboekt konden worden.

Het feit dat het sociale beleid ondergeschikt was aan het economische wil niet zeggen dat er 
geen aandacht was voor de sociale gevolgen van de mijnsluiting. De mijnen hadden een 
belangrijke verzorgende functie voor de mijnwerkers en hun gezinnen. Er was sprake van 
verzorging van de wieg tot het graf, waarbij de mijnbedrijven en de Kerk de twee 
belangrijkste pijlers van de samenleving waren. Evenals bij de economische gevolgen, werden 
ook op sociaal gebied de kinderen van de mijnwerkers getroffen. Zij groeiden op in een tijd 
van ontkerkelijking en mijnsluitingen, waardoor de sociale structuren die hun ouders en 
grootouders gekend hadden, voorgoed tot de verleden tijd behoorden. Voor de mijnwerkers 
zelf betekende het verlies van hun baan vaak ook het verlies van sociale status. Mannen die 
hun hele leven hard gewerkt hadden, kwamen thuis te zitten en wisten zich hier geen raad 
mee. De in die tijd toegenomen criminaliteit, drugsgebruik en echtscheidingen in de 
mijnstreek worden hier dan ook vaak mee in verband gebracht.

Vanaf de eerste mijnnota werd er dan ook gewag gemaakt van het feit dat het wegvallen van 
de mijnbouw zou leiden tot het wegvallen van belangrijke sociale structuren. Het oplossen 
van deze problemen werd gekoppeld aan het economisch probleem: bij voldoende 
vervangende werkgelegenheid zouden de sociale problemen zichzelf ook oplossen. Tot ver in 
de jaren zeventig werd er echter nog weinig structuur en vorm gegeven aan een specifiek 
sociaal beleid. De afstand tussen de coördinerende rijksoverheid en de lokale initiatieven, om 
de sociale gevolgen op te vangen, was te groot. Pas tijdens het PNL-beleid kwam de Provincie 
er als laag tussen die de initiatieven door sociale werkers in de wijk konden kanaliseren 
richting de rijksoverheid die subsidies ter beschikking stelde.

Met de subsidies werden kleinschalige projecten gefinancierd, veelal gericht op (werkloze) 
jongeren, maar ook bijvoorbeeld alfabetisering van volwassenen, ondersteuning van 
zelfhulpgroepen van ex-mijnwerkers en budgetvoorlichting. Daarnaast werden voorzieningen 
als buurtgebouwen, zwembaden en sportzalen gebouwd en onderhouden met overheids
financiering. Van een regiobreed, gecoördineerd beleid is echter nooit sprake geweest, en 
slechts een zeer klein deel van alle bestede middelen ging naar welzijnsdoelen.

Na de sluiting van de mijnen is veel van wat aan de mijnen deed denken, verdwenen. Te 
denken valt aan de afbraak van de gebouwen (een enkele schacht is nog overgebleven), de
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bergen met mijnafval zijn grotendeels verdwenen en ook zijn vooroorlogse mijnwerkers- 
woningen gesloopt of gerenoveerd.

2.5 Lessen geleerd uit 35 jaar herstructureringsbeleid

Het is inmiddels ruim 45 jaar geleden dat de mijnsluitingen begonnen. Voortschrijdende 
inzichten kunnen de toenmalige standpunten in een ander daglicht stellen. Het is daarom 
gemakkelijk om kritiek te leveren op de beslissingen die destijds genomen zijn. Toch is het 
zinvol om te kijken wat de succesfactoren van de herstructurering waren en op welke fronten 
het beleid van destijds tekort heeft geschoten, of anderszins verbeterd had kunnen worden. 
Daaruit kunnen namelijk lessen geleerd worden voor toekomstige economische reconversies 
en herstructureringen in binnen- en buitenland. Hierbij dient uiteraard in ogenschouw 
genomen te worden dat iedere situatie, regio en elk tijdsbeeld anders is. Deze succes
factoren, tekortkomingen en lessen worden in dit rapport in hoofdstuk 8 opgesomd. Bij de 
SWOT-analyses en de oordelen en de lessen die geleerd kunnen worden, hebben wij ook 
begrippen gebruikt die tegenwoordig gebruikelijk zijn. De oordelen en lessen zijn echter niet 
gebaseerd op de kennis en inzichten die wij nu hebben, maar zijn gebaseerd op de kennis van 
toen die in dit rapport is opgenomen.
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3 ARBEIDSMARKTONTWIKKELINGEN ZUID-LIMBURG 1960-2010

3.1 Inleiding

Zuid-Limburg heeft een lange traditie in de traditionele industrie, met name de mijnbouw. 
Op het hoogtepunt van de mijnbouw, halverwege de jaren vijftig, waren zo’n 56.000 
personen werkzaam in de Limburgse mijnbedrijven. Toen in 1965 het besluit viel om de 
mijnen te sluiten waren dit er nog zo’n 45.000. Het sluitingsproces van de mijnen dat zich in 
de jaren erna voltrok, was dan ook een zeer zware ingreep in de sociaal-economische 
structuur van de regio. Tien jaar later was de werkgelegenheid in de mijnbouw volledig 
verdwenen. Als gevolg van de mijnsluitingen en de verslechterde economische situatie begin 
jaren zeventig liep de werkloosheid in Zuid-Limburg fors op. Het werkloosheidspercentage 
werd ongeveer dubbel zo hoog als landelijk. Met specifiek beleid werd geprobeerd om de 
sociaal-economische gevolgen van de mijnsluitingen in het herstructureringsgebied op te 
vangen. Dit beleid was voornamelijk gericht op het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen.

Dit rapport brengt het proces na de mijnsluitingen in Zuid-Limburg in kaart en daartoe wordt 
het herstructureringsbeleid dat in de periode 1965-1990 is ontwikkeld, geanalyseerd. Het feit 
wil dat deze sociaal-economische gevolgen voornamelijk tot uitdrukking kwamen in de 
ontwikkeling van de (Zuid-)Limburgse arbeidsmarkt. Om het proces na de mijnsluiting in een 
goed kader te kunnen plaatsen is het daarom van belang om over kennis van diezelfde 
arbeidsmarktontwikkelingen te beschikken. Daarom zal in dit hoofdstuk de Zuid-Limburgse 
arbeidsmarkt aan de hand van bestaand cijfermateriaal beschreven worden door de jaren 
heen20. De centrale vraagstelling van dit hoofdstuk luidt dan ook: Hoe heeft de Limburgse 
arbeidsmarkt zich ontwikkeld na de sluiting van de mijnen, grofweg in de periode tussen 
1965 en 2010?

In dit hoofdstuk wordt per paragraaf een relevant onderdeel van de arbeidsmarkt- 
ontwikkelingen belicht. Als eerste wordt ingegaan op de ontwikkeling van de werkgelegenheid 
in de mijnen om dit vervolgens in een breder perspectief van ontwikkelingen in andere 
sectoren te plaatsen. Naast de vraag naar arbeid is ook de ontwikkeling in het aanbod van 
arbeidskrachten in Zuid-Limburg van belang. Daartoe worden eerst demografische 
ontwikkelingen in Limburg belicht en hun gevolgen op de beroepsbevolking in Zuid-Limburg. 
De discrepantie tussen vraag en aanbod van arbeid komt het duidelijkst naar voren in de 
ontwikkeling van de werkloosheid in Zuid-Limburg. Maar daarnaast zijn ook zaken als pendel 
en WSW van belang. Deze drie onderwerpen worden achtereenvolgens belicht. Als laatste 
worden alle ontwikkelingen in een breder kader geplaatst aan de hand van de ontwikkeling 
van de conjunctuur.

3.2 Werkgelegenheid 

Werkgelegenheid in de mijnen
Terwijl de Nederlandse economie in zijn geheel een lange traditie heeft in handel, transport 
en diensten, kent Zuid-Limburg juist een traditie in de mijnbouw en traditionele industrie. 
Vanaf 1900 ontstond er een enorme groei in de tot dan toe vrij kleinschalige steenkool
winning. Steenkolen werden steeds belangrijker als brandstof, vooral in de opkomende 
industrie, en daarmee groeiden de mijnen gestaag. Tegen het einde van de jaren twintig

20 De gepresenteerde cijfers in dit hoofdstuk zijn voor zover mogelijk teruggerekend naar huidige definities. Om 
consistente cijfers te kunnen presenteren bestaan niet alle jaarreeksen uit dezelfde jaartallen en zijn ze ook niet 
allemaal even lang.

19



waren in Zuid-Limburg twaalf steenkolenmijnen operationeel. Na 1930 kwam er een terugslag 
in de mijnindustrie en werden veel mensen werkloos. Na de Tweede Wereldoorlog maakte de 
mijnindustrie weer een bloeiperiode door. Tijdens de wederopbouw werd het belang van de 
Limburgse kolen, met name voor de energievoorziening in Nederland, groter. Midden jaren 
vijftig bereikte de werkgelegenheid in de Zuid-Limburgse mijnbedrijven een hoogtepunt met
56.000 werknemers (figuur 3.1). Dat was op dat moment ongeveer 25% van de totale 
werkgelegenheid in het herstructureringsgebied21.

Na de Tweede Wereldoorlog maakte de mijnindustrie weer een bloeiperiode door, die duurde 
tot aan het eind van de vijftiger jaren. Er waren veel arbeiders nodig in de mijnbedrijven en 
er ontstond al snel een tekort. De mijndirecties probeerden dit in de eerste plaats op te 
lossen door het werven van arbeiders in Limburg en Nederland. Door de mijnwerkers hoge 
lonen, goede arbeidsvoorwaarden en allerlei extra voorzieningen te bieden, werd het werken 
in de mijnen aantrekkelijk gemaakt. Het jaar 1958 was wat betreft arbeidsplaatsen het 
topjaar van de mijnindustrie. Er werkten toen 56.000 mensen in de mijnbedrijven. De 
steenkolenproductie draaide op volle toeren en er waren plannen om nieuwe mijnen in 
gebruik te nemen.
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Figuur 3.1 Aantal m ijnwerkers in de Zuid-Lim burgse mijnen, 1895-1973 (per 31 december)

Bron: (Jaar)verslagen (Hoofd)-Ingenieur / Inspecteur-Generaal der M ijnen, 1913-197322.

Begin jaren zestig werd de situatie van de Limburgse kolenmijnen steeds slechter. 
Concurrentie van de goedkopere Amerikaanse steenkolen en de vondst van het aardgasveld 
van Slochteren ondermijnde de positie van de Limburgse steenkolen als energiedrager. De 
mijnen draaiden in die jaren forse verliezen en de werkgelegenheid nam af. In 1965 werkten 
nog ongeveer 45.000 personen in de mijnen. Daarom besloot in 1965 Minister van 
Economische zaken J. den Uyl, de Limburgse mijnen te sluiten. In de tien jaren die daarop 
volgden, werden alle mijnen gesloten. De allerlaatste Limburgse kolen werden op 31 
december 1974 geproduceerd door de Oranje Nassau I. Vanwege de sluiting verloren niet 
alleen de werknemers in de mijnen hun baan, maar ook voor de vele toeleveringsbedrijven 
was het bestaan niet meer zeker. Daarmee kwam het aantal banen dat vervangen moest 
worden uit op circa 75.000.

21 W. Derks, ‘Zuid-Limburg 25 jaar Herstructurering’, Etil, Maastricht 1990.
22 S. Langeweg, Bekende buren en verre vreemden. Buitenlandse arbeiders in de Nederlandse steenkolenmijnen 

1900-1974, Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis 5, 2008, nr. 3.
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Ontwikkeling werkgelegenheid
De mijnsluitingen laten duidelijk hun sporen na in de ontwikkeling van de werkgelegenheid in 
Zuid-Limburg. Figuur 3.2 toont het verloop van het totaal aantal arbeidsplaatsen tussen 1960 
en 2005. Vanaf halverwege de jaren zestig tot aan begin jaren tachtig nam de werk
gelegenheid in Zuid-Limburg duidelijk af. Naast de mijnsluitingen speelden ook beide 
oliecrises een belangrijke rol in deze ontwikkeling. Vanaf begin jaren tachtig was er een 
duidelijk herstel in het aantal arbeidsplaatsen zichtbaar. Halverwege de jaren negentig was 
de werkgelegenheid weer op het niveau van 1965. In dat opzicht was er in Zuid-Limburg vanaf 
1996 (dus dertig jaar na de start van de sluitingen) eigenlijk per saldo pas écht sprake van 
groei van de totale werkgelegenheid.
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Figuur 3.2 Absolute w erkgelegenheid Zuid-Lim burg in arbeidsjaren,1960-2005

Bron: CBS.

In de volgende hoofdstukken wordt uitgebreid stilgestaan bij het herstructureringsbeleid. Er 
zijn een aantal beleidsperioden te onderscheiden: 1965-1972 (1e en 2de Mijnnota); 1972-1978 
(Nota Herstructurering); 1978-1990 (PNL-beleid). Bij de beschrijving van de werk
gelegenheidsontwikkelingen wordt daarom zoveel mogelijk aangesloten bij eerdergenoemde 
beleidsperioden23.

1965-1972
De gevolgen van de mijnsluitingen zijn duidelijk terug te zien in de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid in Zuid-Limburg. Tussen 1965 en 1973 nam de werkgelegenheid af met
22.000 arbeidsplaatsen (staat 3.2), dat was ongeveer 10% van de totale werkgelegenheid. 
Landelijk nam in diezelfde periode de werkgelegenheid juist toe met 5% (staat 3.1). In deze 
periode ontwikkelde de werkgelegenheid in Zuid-Limburg zich duidelijk slechter dan 
landelijk. De voornaamste reden daarvoor was de afname van het aantal arbeidsplaatsen in 
de mijnen. Daarnaast verdween er ook werkgelegenheid in de landbouw. De werkgelegenheid 
in de industrie, overheid en diensten nam juist toe in deze periode. Vooral de 
werkgelegenheidsgroei in de industrie en diensten was in Zuid-Limburg sterker dan landelijk. 
In deze periode was reeds sprake van een verschuiving tussen sectoren en een teruggang 
kwam in meer sectoren voor dan alleen de mijnbouw.

23 Vanwege de beschikbaarheid van gegevens is het in sommige gevallen niet mogelijk om precies aan te sluiten bij 
de genoemde jaartallen. In dergelijke gevallen is er afgeweken van de beleidsperioden.
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1972-1978
Tussen 1973 en 1977 nam de werkgelegenheid per saldo af in Zuid-Limburg en in Nederland 
als geheel. In totaal nam de werkgelegenheid in Zuid-Limburg met 4% af (dat zijn ongeveer
8.000 arbeidsplaatsen), terwijl er landelijk slechts een werkgelegenheidskrimp van 1% was. 
Alleen bij de overheid en diensten was er sprake van werkgelegenheidsgroei in deze periode. 
Dat betekende een werkgelegenheidskrimp in alle industriële sectoren, waaronder natuurlijk 
de mijnbouw.

1978-1990
Per saldo nam de werkgelegenheid in de periode 1977-1990 toe in Zuid-Limburg en 
Nederland. Een analyse van de ontwikkeling van jaar op jaar toont echter dat in Nederland 
als geheel en in Zuid-Limburg er tussen 1980 en 1985 juist sprake was van een 
werkgelegenheidskrimp, dit als gevolg van de tweede oliecrisis aan het begin van de jaren 
tachtig. Met het economisch herstel na dit conjunctuurdal groeide de werkgelegenheid in 
Zuid-Limburg structureel sneller dan landelijk, waardoor de werkgelegenheid per saldo 
groeide. Het aantal arbeidsplaatsen nam voornamelijk toe bij de overheid (+10.000) en de 
diensten (+12.000), terwijl de industrie fors kromp.

Na 1990
Na de beëindiging van het herstructureringsbeleid in 1990 bleef de werkgelegenheid groeien 
in Zuid-Limburg. Halverwege de jaren negentig was het aantal arbeidsplaatsen in Zuid- 
Limburg weer op het niveau van 1965. In dat opzicht was er in Zuid-Limburg vanaf 1996 
eigenlijk pas écht sprake van werkgelegenheidsgroei.

1965 1973 1977 1980 1990 2000

Landbouw 416.500 333.400 310.000 295.700 290.200 329.400

Delfstoffen 47.200 14.000 0 0 0 0

Industrie 1.394.500 1.376.800 1.169.200 1.106.400 1.060.400 1.200.000

Bouw 491.700 509.300 466.600 471.600 487.100 579.000

Diensten24 1.924.800 2.166.600 2.349.100 2.441.700 2.743.500 3.285.900

Overheid 560.400 654.900 725.100 754.600 859.900 1.028.900

Totaal 4.835.100 5.055.000 5.020.000 5.070.000 5.441.000 6.423.200

Staat 3.1 Arbeidsvolum e naar sectoren, Nederland, 1965-2000

Bron: CBS, CPB, Etil.

1965 1973 1977 1980 1990 2000

Landbouw 11.000 5.000 4.800 4.200 4.300 4.900

Delfstoffen 45.000 6.800 0 0 0 0

Industrie 49.550 63.400 59.600 53.400 52.500 59.200

Bouw 17.450 19.800 17.800 16.890 17.000 19.700

Diensten 65.300 73.000 74.700 81.030 90.700 106.300

Overheid 18.700 17.000 20.100 25.480 31.500 37.000

Totaal 207.000 185.000 177.000 181.000 196.000 227.100

Staat 3.2 Arbeidsvolum e naar sectoren, Zuid-Lim burg, 1965-2000

Bron: CBS, CPB, Etil.

24 Inclusief zorg en onderwijs.
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Werkgelegenheidsstructuur
Bovenstaande ontwikkelingen resulteerden in een andere werkgelegenheidsstructuur in Zuid- 
Limburg. In figuur 3.3 wordt de werkgelegenheidsstructuur door de jaren heen weergegeven. 
In 1965 maakte de nijverheid (oftewel industrie inclusief mijnbouw) een groter deel uit van 
de totale werkgelegenheid dan landelijk en waren diensten juist minder sterk vertegen
woordigd dan landelijk. Mede als gevolg van het herstructureringsproces nam het aandeel 
industrie in de loop van de jaren sterk af. Tussen 1965 en 1977 daalde dit aandeel met 14% en 
in de jaren erna nam het steeds verder af tot 17% in 2009. In totaal nam de nijverheid met 
tweederde deel af tussen 1965 en 2009. Een andere sector die aanzienlijk kleiner werd in de 
loop van de tijd, was de agrarische sector. In Zuid-Limburg ging de agrarische sector van 5% in 
1965 (in 1981 al gehalveerd) naar 1% in 2009. De werkgelegenheid in de diensten nam in 
diezelfde periode juist toe: zo werden de niet-commerciële diensten verviervoudigd en de 
commerciële sector groeide vooral in de eerste vijftien jaar sterk om daarna kleine 
schommelingen te vertonen.

Figuur 3.3a
W erkgelegenheidsstructuur (in arbeidsjaren) 
naar sector Zuid-Lim burg, 1965

Figuur 3.3b
W erkgelegenheid (in arbeidsjaren) 
naar sector Zuid-Lim burg, 1977

Agrarisch 

Nijverheid

i Commerciële diensten 

Niet-commerciële diensten

Figuur 3.3c
W erkgelegenheidsstructuur (in arbeidsjaren) 
naar sector Zuid-Lim burg, 1990

Figuur 3.3d
W erkgelegenheid (in arbeidsjaren) 
naar sector Zuid-Lim burg, 2009

Bron: CBS, CPB, Etil.
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Ook landelijk was er sprake van dalende werkgelegenheid in de hoofdsectoren agrarisch en 
nijverheid, terwijl commerciële en niet-commerciële diensten juist groeiden (bijlage 2). De 
verandering in de werkgelegenheidsstructuur was in Zuid-Limburg sterker dan landelijk. Zuid- 
Limburg kende in 1965 nog meer dan de helft (54%) nijverheid, terwijl dat landelijk slechts 
40% was. Al werd de nijverheidssector kleiner, toch bleef de sector in Zuid-Limburg relatief 
sterker vertegenwoordigd dan in Nederland. Voor de (niet-)commerciële diensten gold juist 
het omgekeerde. In die zin bleven na de mijnsluitingen de verschillen in werkgelegenheids- 
structuur tussen Zuid-Limburg en Nederland redelijk stabiel.

3.3 Demografie

De beschikbare arbeidsplaatsen in een regio worden vervuld door beschikbare arbeids
krachten. De ontwikkeling van het aanbod van arbeidskrachten in een regio wordt mede 
bepaald door de bevolking in de regio. Veranderingen in de bevolkingsomvang worden 
veroorzaakt door twee ontwikkelingen: de natuurlijke aanwas en het migratiesaldo. Tussen 
1 januari 1960 en 1 januari 2010 is het aantal inwoners van Zuid-Limburg gestegen van 
530.500 tot 607.800 (staat 3.3). Dat is een groei van 15 procent. In Nederland als geheel is 
het aantal inwoners eveneens gestegen, maar dan met 45 procent. De geringere groei in Zuid- 
Limburg wordt veroorzaakt door een geringere natuurlijke aanwas (sinds het midden van de 
jaren zeventig) en een lager migratiesaldo. De bevolking in Zuid-Limburg daalt sinds 1997. 
Voor Nederland als geheel wordt de daling pas over ongeveer twintig a vijfentwintig jaar 
verwacht (tussen 2030 en 2035). Aan de basis van deze bevolkingsdaling ligt een sterke daling 
van het aantal geboorten (natuurlijke aanwas) tussen 1960 en 1975. Minder geboorten geeft 
minder jongeren en dus een ontgroening van de bevolking. Deze ontgroening is vooral tussen 
1970 en 1990 opgetreden. In Limburg worden met ingang van 2004 minder kinderen geboren 
dan er mensen overlijden. De natuurlijke aanwas is kleiner dan nul geworden. Ten aanzien 
van de demografische ontwikkeling zijn er in de afgelopen 45 jaar dus grote veranderingen 
opgetreden.

Naast de natuurlijk aanwas heeft ook de migratie invloed op de ontwikkeling van de bevolking 
in een regio. Gemiddeld is het migratiesaldo van Limburg vanaf de jaren zestig gelijk aan nul. 
Voor Nederland als geheel was er in diezelfde periode juist sprake van een klein inkomend 
migratiesaldo. De bijdrage van het migratiesaldo aan de groei van het arbeidsaanbod is dus 
gering. Voor een kortere periode kan het migratiesaldo wel een duidelijke invloed hebben op 
de ontwikkeling van het aanbod van arbeidskrachten. Zo was er aan het begin van de 
mijnsluitingen in Zuid-Limburg duidelijk sprake van een uitgaande migratie. Veel mijnwerkers 
die eind jaren zestig hun baan verloren in de Zuid-Limburgse mijnen, vertrokken naar 
Duitsland. De komst van rijksdiensten naar Zuid-Limburg als compensatie van de mijnsluiting 
gaf een top in het inkomende migratiesaldo in het begin van de jaren zeventig.

Niveau

1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010

Nederland 11.417.000 12.957.621 14.091.014 14.892.574 15.863.950 16.305.526 16.575.000

Limburg 876.400 998.570 1.069.038 1.103.960 1.141.192 1.136.695 1.122.700

Z.-Limburg 530.500 586.900 607.400 622.700 635.801 623.929 607.800

Staat 3.3 Bevolking in Zuid-Lim burg, Lim burg en Nederland, 1960-2010

Bron: CBS; Etil.
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3.4 Beroepsbevolking

Het aanbod van arbeid op de regionale arbeidsmarkt wordt gevormd door de beroeps
bevolking. De omvang hiervan wordt allereerst bepaald door de omvang van de potentiële 
beroepsbevolking (dit wil zeggen alle 15- tot 65-jarigen) en vervolgens door dat deel daarvan 
dat werkt of actief naar werk zoekt (arbeidsparticipatie)25.

Potentiële beroepsbevolking
Voor de ontwikkeling van de potentiële beroepsbevolking is de ontwikkeling van de bevolking 
tussen 15 en 64 jaar van belang. Tot het eind van de jaren tachtig, toen de babyboom
generatie instroomde in deze leeftijdsgroep, groeide de potentiële beroepsbevolking snel 
(staat 3.4). Tot en met 1988 groeide de potentiële beroepsbevolking in Zuid-Limburg met 
bijna 36% ten opzichte van 45% landelijk. Dus de groei lag in Zuid-Limburg bijna tien 
procentpunt lager dan landelijk. Vanaf 1993 heeft de bevolking van 15-64-jarigen in Zuid- 
Limburg een daling ingezet en is sindsdien met ongeveer 33.000 personen afgenomen. 
Landelijk groeit het aantal 15-64-jarigen nog altijd.

Niveau

1960 1970 1980 1990 2000 2010

Nederland 6.997.000 8.090.000 9.291.600 10.272.100 10.766.000 11.123.800

Limburg 515.800 630.000 732.200 781.000 778.400 750.700

Zuid-Limburg 325.800 375.000 420.600 441.0339.900 433.200 407.500

Staat 3.4 Potentiële beroepsbevolking in Nederland, Limburg en Zuid-Lim burg, 1960-2010

Bron: CBS; Etil.

Arbeidsongeschikten
Niet alle personen van 15 tot 64 jaar bieden zich ook daadwerkelijk aan op de arbeidsmarkt, 
bijvoorbeeld arbeidsongeschikten, waardoor de beroepsbevolking lager uitvalt. Het aantal 
arbeidsongeschikten kan worden bepaald met behulp van het aantal mensen dat een uitkering 
ontvangt in het kader van de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de wet arbeidsongeschikt
heidsverzekering zelfstandigen (WAZ). De laatste twee groepen (zelfstandigen en jong
gehandicapten) vallen pas sinds 1976 onder de arbeidsongeschiktheidswet. De sterke stijging 
van het aantal arbeidsongeschikten in dat jaar kan daarmee worden verklaard (figuur 3.4). 
WSW’ers behoren niet tot de categorie arbeidsongeschikten. Het gebruik van de Wet Sociale 
Werkvoorziening en het aantal WSW’ers worden in paragraaf 3.7 besproken. Cijfers over het 
aantal arbeidsongeschikten zijn sinds 1970 beschikbaar. Het aantal arbeidsongeschikten in 
Zuid-Limburg was in 1970 naar verhouding groter dan landelijk. Uitgedrukt als percentage van 
de potentiële beroepsbevolking was het aandeel arbeidsongeschikten in Zuid-Limburg 3,7% 
ten opzichte van 2,5% landelijk. Een belangrijke verklaring daarvoor kan de ongezonde 
mijnarbeid zijn. Met het sluiten van de mijnen steeg het aantal arbeidsongeschikten in Zuid- 
Limburg sneller dan landelijk. Tot aan de jaren tachtig werd de kans op werk (gezien de mate

25 Om verwarring in deze termen te voorkomen volgen hier de definities:
- Potentiële beroepsbevolking: alle personen van 15-64 jaar.
- Beroepsdeelneming: beroepsbevolking in percentage van de potentiële beroepsbevolking. Beroepsdeelneming 

wordt ook wel arbeidsparticipatie of participatiegraad genoemd.
- Beroepsbevolking: is gelijk aan de som van de werkzame beroepsbevolking en de werkloze beroepsbevolking. De 

werkzame beroepsbevolking bestaat uit personen (= bevolking 15-64 jaar) die ten minste 12 uur per week 
betaald werken of werk hebben aanvaard. De werkloze beroepsbevolking bestaat uit personen (= bevolking 
15-64 jaar) die geen betaald werk hebben (of minder dan 12 uur per week) en die aangeven meer dan 12 uur 
per week te willen werken, daarvoor op korte termijn beschikbaar zijn en de afgelopen vier weken actief naar 
werk hebben gezocht.
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van arbeidsongeschiktheid) meegewogen bij de beslissing over een arbeidsongeschiktheids
uitkering. Aangezien de werkloosheid in Limburg duidelijk hoger lag dan landelijk werd de 
kans op werk lager ingeschat, mede daardoor steeg het aantal arbeidsongeschikten in de 
regio. Tussen 1970 en 1980 verdriedubbelde het aantal arbeidsongeschikten in Zuid-Limburg 
tot ruim 43.000 personen. Daarmee steeg het aandeel arbeidsongeschikten26 sneller dan 
landelijk, respectievelijk 11 en 6,7%. Tot het begin van de jaren negentig bleef het aantal 
arbeidsongeschikten even ver boven het landelijk gemiddelde. Pas in het midden van de jaren 
negentig, toen de Limburgse economie zich duidelijk verbeterde, werd het verschil kleiner.
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Figuur 3.4 Aantal arbeidsongeschikten in Zuid-Lim burg, 1970-2010

Bron: CBS, Etil.

Arbeidsparticipatie
Ontwikkelingen in de beroepsbevolking worden mede bepaald door ontwikkelingen in de 
arbeidsparticipatie. In vergelijking met Nederland kent Zuid-Limburg een lagere beroeps
deelneming. Hiervoor zijn een aantal oorzaken aan te wijzen, te weten:
• in het katholieke zuiden was het niet gebruikelijk dat vrouwen betaalde arbeid 

verrichten, hierdoor bestond een lage arbeidsparticipatie onder vrouwen;
• bij de sluiting van de mijnen zijn velen (vooral mannen) voor hun 65-ste met pensioen 

gegaan door gebruik van regelingen voor arbeidsongeschiktheid en vervroegde uittreding;
• Limburg heeft in de potentiële beroepsbevolking relatief meer ouderen dan landelijk. Van 

oudsher kennen ouderen een lagere arbeidsparticipatie dan jongeren;
• bij het oplopen van de werkloosheid in de jaren zeventig en begin jaren tachtig hebben in 

Limburg extra veel mensen via de arbeidsongeschiktheid de arbeidsmarkt verlaten.

In staat 3.5 wordt de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie getoond. Ondanks dat de 
beroepsdeelneming in het zuiden lager ligt dan landelijk laat de ontwikkeling wel een forse 
toename van de participatie zien. Het verschil in beroepsdeelneming tussen Limburg en 
Nederland is van 1960 naar 1980 toegenomen en is daarna afgenomen. Het verschil met 
landelijk in de participatie van vrouwen is in de loop van de jaren steeds verder verkleind. De 
stijging van de beroepsdeelneming bij oudere mannen gaat in Limburg langzamer dan

26 Het aantal arbeidsongeschikten wordt hier uitgedrukt als percentage van de potentiële beroepsbevolking, dat 
zijn alle mensen tussen 15 en 64 jaar.
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landelijk. Binnen Limburg is dat met name in het zuiden het geval, de regio waar de meeste 
mijnwerkers woonden.

Percentage

1960 1970 1980 1990 2000 2010

Nederland 59,4 58,3 54,4 59,1 68,0 69,2

Limburg 58,5 55,8 50,9 57,2 66,0 68,6

Zuid-Limburg 56,6 53,7 48,8 55,4 63,9 66,3

Staat 3.5 Arbeidsparticipatie in Nederland, Limburg en Zuid-Lim burg, 1960-2010

Bron: CBS; Etil.

Beroepsbevolking
De combinatie van de ontwikkeling van de potentiële beroepsbevolking en de beroeps
deelneming geeft de ontwikkeling van de beroepsbevolking (staat 3.6; voor definities zie noot 
26). De relatief snelle stijging van de beroepsdeelneming in de tweede helft van de jaren 
tachtig gaf een sterke groei van de beroepsbevolking. Daarna werd de stijging van de 
beroepsdeelneming relatief steeds geringer. De bevolking van 15-64 jaar ging bovendien 
steeds minder groeien en in Zuid-Limburg zelfs dalen. De groei van de beroepsbevolking is 
daarom op een laag niveau gekomen. Als gevolg van de dalende potentiële beroepsbevolking 
zal de beroepsbevolking geleidelijk minder groeien en op den duur gaan dalen. Ten opzichte 
van het verleden zal in de toekomst de groei van het aanbod van arbeidskrachten dus veel 
minder zijn.

Niveau

1960 1970 1980 1990 2000 2010

Nederland 4.156.000 4.719.000 5.074.000 6.074.000 7.190.000 7.702.000

Limburg 301.700 351.700 372.400 446.500 499.300 515.000

Z.-Limburg 184.400 201.300 204.900 244.600 266.300 270.000

Staat 3.6 Beroepsbevolking in Nederland, Limburg en Zuid-Lim burg, 1960-2010

Bron: CBS; Etil.

3.5 Werkloosheid

De ontwikkeling van de werkloosheid is een belangrijke indicator voor de ontwikkelingen op 
de arbeidsmarkt. De werkloosheid geeft namelijk een maat voor de discrepantie tussen vraag 
en aanbod. In het algemeen geldt dat er in de jaren zestig sprake was van hoogconjunctuur 
waardoor het aanbod van arbeid kleiner was dan de vraag naar arbeid. Er was in die jaren dus 
sprake van een krappe arbeidsmarkt met bijna geen werkloosheid. Door de sluiting van de 
mijnen en de eerste oliecrisis begin jaren zeventig ontstond er een geheel andere situatie. 
Het beschikbare arbeidsaanbod was vanaf die tijd voortdurend groter dan het aantal 
arbeidsplaatsen met als resultaat een toenemende werkloosheid. Rond de eeuwwisseling 
ontstonden de eerste tekorten op de arbeidsmarkt en daarmee de eerste signalen die het 
einde van een ruime arbeidsmarkt voorspelden. Door het economisch dal van de afgelopen 
jaren is de komst van een nieuwe periode met tekorten aan arbeidskrachten echter
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uitgesteld. Gezien de verwachte daling van de beroepsbevolking zal de arbeidsmarktkrapte 
echter terugkeren zodra de werkgelegenheidsgroei zich herstelt27.
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Figuur 3.5 Aantal n iet-werkende werkzoekenden in Zuid-Lim burg, 1960-2010

Bron: UWV, CBS, bewerking Etil.
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Figuur 3.6 Ontw ikkeling werkloosheidspercentage (aantal NWW uitgedrukt als percentage van 
beroepsbevolking) in Lim burg en Zuid-Lim burg, 1960-2010

Bron: UWV, CBS, bewerking Etil.

In het vervolg van deze paragraaf worden de ontwikkelingen in de werkloosheid nader 
geanalyseerd en net als bij werkgelegenheid zal de analyse worden uitgesplitst volgens de 
beleidsperioden van het herstructureringsbeleid.

27 Al is de arbeidsmarktkrapte tegenwoordig veel meer kwalitatief van aard, terwijl die in de jaren vijftig en zestig 
juist kwantitatief van aard was.
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1965-1972
De beslissing over de sluiting van de steenkoolmijnen in Zuid-Limburg werd genomen in een 
periode van zeer lage werkloosheid. Het economisch dal in de tweede helft van de jaren 
zestig veroorzaakte in Zuid-Limburg meteen een sterke stijging van de werkloosheid. Begin 
jaren zeventig was de werkloosheid in Limburg weer gedaald en bijna terug op het landelijk 
niveau. Op dat moment leek de regionale component in de werkloosheid bijna verdwenen: 
het was de vraag of dit ook van structurele aard was, omdat ook veel vervangende 
werkgelegenheid in Duitsland gevonden was (pendel).

1972-1978
De oliecrisis in 1973 luidde een lange periode van laagconjunctuur in. Overheidsbeleid, 
waaronder steun aan bedrijven, kon niet verhinderen dat de werkloosheid enorm steeg tot 
het begin van de jaren tachtig. Het herstructureringsbeleid in Zuid-Limburg had als stelregel 
dat er geen mijn dicht ging zonder dat er vervangende werkgelegenheid was28. Dit beleid 
resulteerde in het zoeken van oplossingen voor de individuele personeelsleden van de 
mijnbedrijven. Dit gebeurde veelal door vervroegde pensionering of regelingen voor 
arbeidsongeschiktheid. Voor de werknemers die in toeleverende bedrijven werkten, 
bestonden deze mogelijkheden niet. In de regio was er bovendien onvoldoende groei van de 
werkgelegenheid om de nieuwkomers op de arbeidsmarkt een baan te bezorgen. In die jaren 
betrad de babyboomgeneratie de arbeidsmarkt en was er dus een enorme toename van 
nieuwe arbeidskrachten op de arbeidsmarkt. Een bijkomstig probleem, veroorzaakt door de 
recessie, was de terugkeer van enorme aantallen grenspendelaars vanuit Duitsland naar Zuid- 
Limburg, waarvan velen eveneens in de werkloosheid terechtkwamen29. Al deze factoren 
droegen eraan bij dat de werkloosheid in Zuid-Limburg veel sneller toenam dan landelijk. De 
regionale component in de werkloosheid bleef stijgen tot 1978. Het aantal werklozen bleef 
echter toenemen tot in de jaren tachtig.

1978-1990
In deze periode werd door middel van het PNL-beleid alle aandacht gericht op de creatie van 
extra arbeidsplaatsen. Dit maakte eind jaren zeventig ook een einde aan de almaar stijgende 
regionale component in de werkloosheid. Een centrale doelstelling van het herstructurerings- 
beleid werd in die tijd ook het wegwerken van die regionale component, ondanks het oplopen 
van de totale werkloosheid. Met ingang van 1978 werd er een daling van de regionale 
component bereikt en dit kon aanvankelijk vooral toegeschreven worden aan direct 
overheidsbeleid (onder andere creatie van arbeidsplaatsen). In de loop van de jaren tachtig 
was er een economisch herstel met relatief gunstige ontwikkelingen in de marktsector. 
Hierdoor is het precieze effect van het overheidsbeleid lastiger meetbaar. Sinds het midden 
van de jaren tachtig was er een dalende trend in de werkloosheid die zich in sterkere mate 
uitte in Zuid-Limburg dan in heel Nederland.

Na 1990
Na 25 jaar herstructureringsbeleid was in 1990 de regionale component in de werkloosheid in 
Limburg als geheel verdwenen. De werkloosheid was weer terug op het landelijk gemiddelde. 
In het herstructureringsgebied (Zuid-Limburg plus een deel van Midden-Limburg) was in 1990, 
bij het einde van het herstructureringsbeleid, de werkloosheid nog wel wat hoger dan 
landelijk30. Verwacht werd toen dat ook in het herstructureringsgebied de werkloosheid

28 In de formulering van zijn uitgangspunten gebruikte Den Uyl driemaal het woord ‘redelijk’. In de daarop volgende 
25 jaar werd deze nuancering vaak vergeten en bleek in de praktijk dus niet zo absoluut (Van Elmpt, 2011, p.68- 
69).

29 Zie de volgende paragraaf voor meer details over pendel.
30 Dat wil zeggen volgens de huidige definitie van werkloosheid. Volgens de toenmalige definitie van werkloosheid 

was de regionale component in Zuid-Limburg wel weg.
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binnen enkele jaren niet meer hoger zou zijn dan landelijk31. Enkele conjuncturele dalen, 
met name kort na 2000, veroorzaakten toch weer een stijging van de werkloosheid. Het 
werkloosheidspercentage is in Zuid-Limburg in 2004 weer een kwart hoger dan landelijk, net 
zoals ruim vijftien jaar geleden (figuur 3.6).

Subregionale verschillen32
De hierboven beschreven ontwikkelingen in Zuid-Limburg pakten anders uit in de diverse 
subregio’s. Vanwege de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van gegevens is het mogelijk om 
vanaf 1990 iets te zeggen over subregionale verschillen. In de periode 1989-1994 daalde de 
werkloosheid in de Oostelijke Mijnstreek licht van 15,2% naar 15,0% en in de Westelijke 
Mijnstreek van 12,9% naar 12,7%. In diezelfde periode steeg de werkloosheid in Nederland 
juist van 12,1% tot 13,0%. De regionale component was in de Oostelijke Mijnstreek aanzienlijk 
groter dan in de Westelijke Mijnstreek. In de tweede helft van de jaren negentig nam de 
werkloosheid af, zowel landelijk (tot 8,2% in 2004) als in de Westelijke (6,8%) en Oostelijke 
Mijnstreek (9,0%). De regionale component nam eveneens af, al is sinds 1994 de regionale 
component echter voornamelijk toe te schrijven aan de Oostelijke Mijnstreek.

In de ruimte tussen werkgelegenheid en beroepsbevolking zitten niet alleen werklozen maar 
ook pendelaars en WSW’ers. Deze laatste twee groepen komen hierna aan bod.

3.6 Grenspendel

In haar boek ‘Over de Streep’ doet dr. Sophie Bouwens uitgebreid onderzoek naar de 
grenspendel tussen Zuid-Limburg en Duitsland. Grofweg zijn er in de ontwikkeling van de 
pendelstroom naar Duitsland twee perioden te onderscheiden. De eerste periode lopend van 
eind jaren vijftig tot en met het eind van de jaren zeventig en de twee periode vanaf 1980 
tot aan het heden. In de eerste periode bereikte de grenspendel naar Duitsland een relatief 
grote omvang en laat zij een sterk fluctuerend verloop zien. In de tweede periode is de 
pendelstroom juist van een bescheiden omvang en vinden er eigenlijk geen grote fluctuaties 
meer plaats. In het vervolg van deze paragraaf zal de ontwikkeling van de grenspendel kort 
worden toegelicht aan de hand van beide perioden.

1960-1980
Na WO II ontwikkelden Nederland en Duitsland zich aanvankelijk vergelijkbaar op sociaal- 
economisch gebied. In beide landen was er sprake van een krappe arbeidsmarkt en er bestond 
dus vrijwel geen werkloosheid. Begin jaren zestig maakte Duitsland een enorme economische 
groei mee, waardoor de krapte op de Duitse arbeidsmarkt almaar verder toenam. In reactie 
hierop stegen lonen waardoor er begin jaren zestig substantiële loonsverschillen ontstonden 
tussen Nederland en Duitsland. In deze omstandigheden groeide de grenspendel richting 
Duitsland. Toch vormden de loonverschillen niet de enige aanleiding om over de grens te gaan 
werken. Eind jaren vijftig kampte Zuid-Limburg met een verslechterde arbeidsmarktsituatie 
vanwege de problemen in de mijnindustrie. Het was dus moeilijk om in Zuid-Limburg (ander) 
werk te vinden, tegelijkertijd was er in Duitsland genoeg werk tegen betere betaling. Daarom 
besloten velen om in Duitsland te gaan werken. In 1965 bereikte de Duitse grenspendel een 
eerst piek van bijna 9.500 personen. Twee jaar later was er sprake van een recessie waardoor 
ook in Duitsland veel werkgelegenheid in de industrie verloren ging. Dat vertaalde zich snel in 
een dalend aantal grenspendelaars, hun aantal slonk met een derde naar 6.500 in 196733. De

31 Etil, ‘Zuid-Limburg, 25 jaar herstructurering’, Maastricht, 1990.
32 Etil, ‘Lijnen na de mijnen’, Maastricht, 1999.
33 Het snelle slinken van de pendelstroom in economisch mindere tijden geeft aan dat Limburgse pendelaars geen

vaste contracten hadden in Duitsland. Pendel was dus geen structurele oplossing voor het Zuid-Limburgse
arbeidsmarktprobleem.
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arbeidsmarkt in Duitsland trok echter snel weer aan als gevolg van de bouwhausse, terwijl de 
ontwikkelingen in Zuid-Limburg achterbleven. Daarnaast bleven de Duitse lonen als gevolg 
van extreme krapte hoger dan de Nederlandse. Hierdoor nam de grenspendel wederom toe 
tot een absoluut hoogtepunt in 1973 met 16.900 Zuid-Limburgse grenspendelaars. Op 
datzelfde moment werkten slechts 1.200 Limburgers in België. Vanwege de enorme uitstroom 
naar Duitsland waren Zuid-Limburgse mijnbedrijven genoodzaakt buitenlandse arbeids
krachten aan te trekken om de kolenproductie tot de geplande einddatum vol te kunnen 
houden34. Met het uitbreken van de eerste oliecrisis in 1973 belandde de economie in 
Nederland en in Duitsland in een zware depressie die aanhield tot in de jaren tachtig. Met 
name de industrie (meer specifiek de bouwsector), waar veel grensarbeiders werkten, werd 
hard getroffen. De depressie veroorzaakte stijgende werkloosheid in beide landen en ook de 
loonverschillen werden kleiner. Dit had tot gevolg dat de pendelstroom vanaf 1973 fors afnam 
om in 1979 te blijven steken op een kleine 6.900 personen. De reeds oplopende werkloosheid 
in Zuid-Limburg werd door de terugkeer van de grenspendelaars alleen maar groter met als 
gevolg dat de regio in 1979 een werkloosheidspercentage kende dat bijna dubbel zo hoog was 
als in Nederland als geheel.

1980-2000
In de jaren tachtig en negentig vertoonde de grenspendel met Duitsland een veel stabieler 
verloop dan in de jaren daarvoor. Beide landen vertoonden in die jaren dan ook vergelijkbare 
sociaal-economische ontwikkelingen. De herstructurering van de economie maakte dat aan 
weerskanten van de grens veel mensen werkzaam waren in de dienstverlening. Van oudsher 
ging het merendeel van de grenspendelaars werken in de Duitse bouw, in de loop van de 
jaren gingen echter steeds meer pendelaars werken in de dienstensector. Aangezien de 
werkgelegenheid in de dienstverlening veel minder gevoelig is voor conjuncturele 
schommelingen draagt dit verder bij aan de stabielere ontwikkeling van de pendelstroom met 
Duitsland. De omvang van de grenspendel bleef in de jaren tachtig en negentig steken rond 
het niveau van 1967.

3.7 Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

Naast pendelaars en werklozen maken personen die werkzaam zijn in het kader van de Wet 
Sociale Werkvoorziening, onderdeel uit van de ruimte die ontstaat tussen vraag en aanbod 
van arbeid. De sociale werkvoorziening is een voorziening die bedoeld is om een passende en 
volwaardige baan te bieden aan mensen die vanwege ziekte of gebrek slechte kansen hebben 
op de arbeidsmarkt. In Zuid-Limburg is van deze voorziening veel gebruik gemaakt bij het 
oplossen van het vraagstuk van het creëren van vervangende werkgelegenheid na de 
mijnsluitingen. Met name in de periode tussen 1960 en 1980 was er sprake van een sterke 
stijging van het aantal WSW’ers van ruim 1.100 personen naar ruim 6.500 personen in Zuid- 
Limburg. Relatief gezien is het aantal personen dat werkzaam is in het kader van de WSW in 
Zuid-Limburg ongeveer twee maal zo groot als landelijk. In 1980 is het aantal WSW’ers 
uitgedrukt als percentage van de potentiële beroepsbevolking in Zuid-Limburg 1,6% ten 
opzichte van 0,8% landelijk. Als gevolg van beperkende maatregelen op rijksniveau is het 
aantal WSW’ers sinds het midden van de jaren tachtig nog maar beperkt toegenomen. Toch 
werd het verschil in het aantal WSW’ers met landelijk niet kleiner. In de jaren negentig 
werden de toelatingseisen overal in Nederland gelijkgesteld om zo regionale verschillen te 
beperken. Ondanks de scherpere toelatingseisen nam het aantal personen in de WSW in Zuid- 
Limburg niet af. Ten opzichte van Nederland kende Zuid-Limburg nog altijd het dubbele 
aantal WSW’ers, respectievelijk 0,9 en 1,8%35.

34 Messing, ‘Geschiedenis van de mijnsluiting’, p. 183.
35 Uitgedrukt als percentage van de potentiële beroepsbevolking.
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Figuur 3.7 Aantal W SW ’ers in Zuid-Lim burg, 1962-2004

Bron: CBS, Etil.

3.8 Conjunctuur

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, en dan met name ontwikkelingen in werkgelegenheid 
en werkloosheid, vertonen onder invloed van conjuncturele bewegingen een wisselend 
verloop. De Nederlandse economie, en daarmee ook Zuid-Limburg, wordt beïnvloed door de 
ontwikkeling van de wereldwijde economie. Dit was ook het geval ten tijde van de 
herstructurering. De aankondiging van de mijnsluiting in 1965 gebeurde in een tijd van 
economische voorspoed. Er was arbeidsmarktkrapte en er was vrijwel geen sprake van 
werkloosheid. In dit gunstige getij werd de eerste klap van de mijnsluiting opgevangen. De 
eerste kleine conjuncturele dip kwam in de jaren 1967-1968. De werkloosheid liep toen in 
Limburg sneller op dan landelijk. Tegen het begin van de jaren zeventig zorgde de verbeterde 
conjunctuur ervoor dat de Limburgse werkloosheid nog maar iets boven het landelijk 
gemiddelde lag.

De kleine inzinking van de conjunctuur eind jaren zestig was echter niets vergeleken bij de 
grote oliecrisis die in 1973 uitbrak. De ontwikkeling van de werkgelegenheid stagneerde en de 
werkloosheid schoot hierdoor zowel landelijk als in Limburg omhoog. In Limburg was de klap 
echter groter dan landelijk: de regionale component in de werkloosheid (het aantal 
procentpunten verschil tussen het Nederlands gemiddelde en Limburg) nam toe van 0,8 in 
1973 tot maximaal 6,8 procentpunt in 1976. Dit werd nog versterkt door pendelaars die in 
Duitsland hun baan verloren en terugkwamen naar Zuid-Limburg. Gedurende de rest van de 
jaren zeventig bleef de werkgelegenheid afnemen en was de werkloosheid hoog. Dit nam door 
de tweede oliecrisis in 1979 alleen nog maar verder toe. Pas halverwege de jaren tachtig 
werd het economische herstel ingezet en liep de werkloosheid zowel provinciaal als landelijk 
terug en was er duidelijk herstel zichtbaar in de werkgelegenheid. Enkele conjuncturele 
dalen, met name kort na 2000, veroorzaakten toch weer een stijging van de werkloosheid en 
ook de werkgelegenheidsgroei bleef daardoor achter bij Nederland als geheel.
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3.9 Conclusie

Het sluitingsproces van de mijnen is in 1965 begonnen en eind 1974 afgerond. Het 
herstructureringsbeleid richtte zich vooral op vervangende werkgelegenheid voor 45.000 
direct bij de mijnen betrokken werknemers en niet zozeer om de 30.000 indirect 
betrokkenen. Het herstructureringsbeleid vond plaats in tijden van wisselende conjuncturele 
ontwikkelingen en pas in 1978 was een keerpunt ten goede, de eerste afname van de 
regionale component in de werkloosheid, op de Zuid-Limburgse arbeidsmarkt waarneembaar. 
Na 25 jaar herstructurering stopte het nationale beleid in 1990. De herstructurering was 
weliswaar niet helemaal voltooid. Zo was de werkloosheid in Zuid-Limburg nog niet helemaal 
terug naar het landelijk gemiddelde en pas halverwege de jaren negentig was de werk
gelegenheid weer op hetzelfde niveau als in 1965. In de loop van de jaren vond er wel een 
verschuiving plaats in de werkgelegenheidsstructuur van Zuid-Limburg, van een structuur met 
vooral werkgelegenheid in de conjunctuurgevoelige industrie naar een werkgelegenheids- 
structuur met vooral werkgelegenheid in de particuliere dienstverlening en bij de (semi-) 
overheid. Door de jaren heen werd ook de arbeidsparticipatie van Limburgers enorm 
vergroot. Ondanks deze (positieve) ontwikkelingen blijkt uit de gepresenteerde arbeids- 
marktontwikkelingen dat de werkgelegenheidseffecten niet structureel genoeg waren om de 
achterstand van Zuid-Limburg op Nederland geheel weg te werken. Al is het maar de vraag of 
zonder het herstructureringsbeleid de achterstand van Zuid-Limburg niet veel groter zou zijn 
geweest dan dat nu het geval is.
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4 VAN SLUITING TOT CRISIS: 1965-1972

4.1 Inleiding

In december 1965 kwam het hoge woord eruit: minister Den Uyl (Economische Zaken) kwam 
persoonlijk in de schouwburg van Heerlen verkondigen dat de Limburgse mijnindustrie 
afgebouwd zou gaan worden en dat er een industriële herstructurering in Limburg zou 
plaatsvinden. Met dit besluit, vastgelegd in de eerste mijnnota36, kwam een einde aan enkele 
jaren van getouwtrek tussen verschillende partijen over de toekomstige rendabiliteit van de 
mijnindustrie in Nederland. Op dat moment waren er bijna 45.000 mensen werkzaam in de 
mijnindustrie. Limburg stond aan de vooravond van de grootste economische reconversie die 
ons land gekend heeft.

Reeds eind jaren vijftig van de twintigste eeuw was de discussie over de toekomst van de 
steenkolenmijnen op gang gekomen. Het besef begon te groeien dat steenkoolindustrie in 
Zuid-Limburg niet toekomstbestendig was, nu stookolie in opkomst kwam als concurrentie 
voor industriekolen, naast het aanbod van steenkolen uit andere landen. De samenwerking in 
EGKS-verband bood ook niet voldoende soelaas. Tegen de afspraken in gaven de andere EGKS- 
landen overheidssteun aan de mijnen, waardoor de concurrentiepositie van de Nederlandse 
steenkolen verder in het geding kwam37. Door de vondst van de aardgasvelden in Groningen 
kreeg Nederland de beschikking over een geheel nieuwe eigen voorraad aan brandstof, 
waardoor de steenkolen niet meer van doorslaggevend belang waren in het Nederlandse 
energiebeleid38.

In de eerste helft van de jaren zestig raakte een groeiende groep betrokken actoren ervan 
overtuigd dat de mijnindustrie in Limburg geen toekomst had. In 1964 waren beleidsmakers 
van de Staatsmijnen, de vakbond, de mijnindustrieraad en de Limburgse Statenleden allen 
voor sluiting van de mijnen39. De enige tegengeluiden kwamen van de toenmalige minister van 
Economische Zaken Andriessen en de particuliere mijnbedrijven. De particuliere mijnen 
maakten namelijk nog wel winst en de ontwikkelingen in de kolenmarkt werden door 
verschillende beleidsmakers verschillend geïnterpreteerd. In 1964 werden wel enkele 
maatregelen genomen die tijdelijk verlichting boden voor de verliezen bij de staatmijnen, 
namelijk:
• de bij Roermond geplande staatsmijn Beatrix werd niet voltooid;
• de steenkolenwinning bij het zadel van Puth werd stilgelegd;
• de staatsmijnen Hendrik en Emma werden samengevoegd (ondergronds was dit reeds het 

geval);
• invoerrestricties voor kolen uit niet-EGKS-landen;
• afnamequota voor grote nationale verbruikers van industriekolen;
• vermindering van sociale lasten voor de mijnbedrijven.

Deze maatregelen bleken slechts een tijdelijke oplossing. Zij waren een doekje voor het 
bloeden voor de wond die de mijnbouw in Limburg dreigde te worden. Minister Den Uyl kwam 
tot de conclusie dat er een drastischere maatregel nodig was: amputatie40. Hierbij was wel

36 ‘Nota inzake de mijnindustrie en industriële herstructurering van Zuid-Limburg’ (1965).
37 Nederland hield zich, daarentegen, wel aan de afspraken.
38 Tekenend voor de tegenstelling kolenmijnen-gasvelden en hoe de mijnsluiting door de vondst van aardgas 

versneld werd, is een passage in Schenk en Timmer (2009) in het kader van ‘50 jaar Groningen-gasveld’, waarin 
geschreven wordt dat dankzij de aardgasbaten “konden de Limburgse mijnen vroegtijdig worden gesloten” (p. 7).

39 Moharir (1979).
40 De beeldspraak ‘amputatie’ wordt ook in de Eerste Mijnnota gehanteerd, p. 2.
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het besef dat tegenover deze aderlating ook ingrijpende maatregelen in positieve zin 
moesten staan.

Het Rijk zag het als zijn taak om de mijnsluiting en wederopbouw van de Limburgse economie 
te initiëren en coördineren. Voor de vele (kleine) gemeenten zou dit een te grote taak zijn 
geweest en de Provincie Limburg had destijds geen taken (en dus geen kennis en 
capaciteiten) op economisch gebied. De rijksoverheid pakte derhalve de handschoen op voor 
de sluiting en verdere uitvoering, zij was immers eigenaar van de grootste mijn
ondernemingen, het enige orgaan dat de grote financiële consequenties kon dragen en 
vanwege het (tot voor kort) nationale belang van de kolenindustrie41. Aldus begon de grootste 
reconversie van de economie in de Limburgse geschiedenis. Dit hoofdstuk behandelt het 
tijdsvak 1965-1972, de beleidsperiode van de eerste twee mijnnota’s (1965 en 1969).

4.2 Doelstellingen

De drie belangrijkste doelstellingen van het beleid ingezet vanaf de eerste mijnnota kunnen 
als volgt worden samengevat:
1. Productiebeperking van de mijnen via sluiting (later bijgesteld naar sluiting van alle 

mijnen)
2. Steunmaatregelen voor resterende mijnproductie
3. Industriële herstructurering Zuid-Limburg

Vooral de combinatie van de eerste en de derde doelstelling -de overgang van een economie 
en arbeidsmarkt sterk afhankelijk van de mijnen naar een nieuwe industriële samenstelling- 
ging gepaard met verschillende subdoelstellingen en maatregelen. De belangrijkste hiervan is 
de doelstelling dat een mijn pas gesloten mocht worden als er voor de mijnwerkers redelijk 
uitzicht op nieuwe arbeidsplaatsen of een andere regeling zou zijn. Anders zou de sluiting 
alleen maar leiden tot massale werkloosheid, die economisch noch sociaal wenselijk is. Voor 
de nieuw te creëren arbeidsplaatsen moesten zich nieuwe bedrijven in de regio vestigen die 
niet alleen voldoende nieuwe arbeidsplaatsen boden, maar ook bijdroegen aan de verbetering 
van de industriële structuur.
In hoofdstuk V van de eerste Mijnnota wordt op verschillende plaatsen gesproken over 
verbetering van de industriële structuur of van een krachtige verbetering van het industriële 
structuurpatroon. Op pagina 24 wordt onder andere gesproken over de gevestigde industrieën 
die nog kunnen expanderen, metaalverwerkende bedrijven die zich in de regio willen vestigen 
via samenwerkingsverbanden met bestaande bedrijven, en, andere industriële bedrijven die 
zich willen vestigen. Op p.28 wordt in verband met de stimuleringregeling voor industriële 
omschakeling in Zuid-Limburg gesteld: “Deze doelstellingen zijn tweeërlei. Enerzijds dienen 
de nieuwe industrievestigingen in redelijke mate nieuwe industriële werkgelegenheid te 
bieden aan hen die voorheen bij de mijnbouw of de daarbij betrokken toeleveringsbedrijven 
werkzaam zijn geweest. Anderzijds dienen de aan te trekken industriële projecten bij te 
dragen tot de verbetering van de industriële structuur in de betreffende streek.”

4.3 Proces

Productiebeperking en mijnsluiting
Aanvankelijk werden de doelstellingen voor de productiebeperking en mijnsluiting nog 
voorzichtig geformuleerd. Staatsmijn Maurits zou tussen 1965 en 1969 gesloten moeten 
worden, gevolgd door Wilhelmina tussen 1970 en 1972. Daarnaast zou één van de kleinere

41 Molkenboer (1971).
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particuliere mijnen (Dominale of Willem-Sophia) voor 1970 gesloten moeten worden. De 
overige mijnen (staatsmijnen en particulier) zouden financieel ondersteund moeten blijven, 
om hun productie voort te zetten en zodoende de werkgelegenheid in Zuid-Limburg te 
garanderen. In totaal werd er gedurende de beleidsperiode van de eerste mijnnota besloten 
tot het laten vervallen van 28.000 van de 45.000 arbeidsplaatsen.

In werkelijkheid bleek dat de afvloeiing van werkgelegenheid veel sneller verliep dan 
voorzien, en konden de mijnen sneller gesloten worden. Veel werknemers wachtten de 
sluiting niet af en gingen zelf actief op zoek naar werk elders. Zo kon Staatsmijn Maurits 
(inclusief bijbehorende cokesfabriek) reeds in 1967 dicht gaan en werden in 1969 de poorten 
van Wilhelmina gesloten. Vóór 1972 werden de volgende particuliere mijnzetels gesloten: ON 
IV (1966 geïntegreerd met ON III), Laura (1968), Domaniale Mijn (1969), Willem Sophia (1970), 
ON II (1971). Daarnaast werden ook verschillende activiteiten ingekrompen door de integratie 
van staatsmijnen Emma en Hendrik (inclusief stopzetting vetkoolproductie aldaar), door de 
sluiting van de cokesfabriek Emma, en door productie-inkrimping bij de N.V. Oranje Nassau 
Mijnen en de N.V. Laura en Vereeniging.

Omdat de mijnsluiting sneller verliep dan verwacht, werd in 1969 een tweede mijnnota 
gepresenteerd. Ten tijde van het verschijnen hiervan waren er nog 17.000 mensen van de 
oorspronkelijke 45.000 werkzaam in de mijnen. Voorzien werd dat deze werkgelegenheid tot 
en met 1975 volledig afgebouwd kon worden. Op basis van de positieve ervaringen uit de vier 
jaren ervoor werd hiertoe een flexibel sluitingsplan ingesteld, waarbij een mijn dicht kon 
zodra er een afvloeiingsbestemming voor het personeel was gevonden. Uiteindelijk zou in 
1974 de laatste mijn haar poorten sluiten.

Hoewel Staatsmijnen de eerste stoot hebben gegeven, konden ook de particuliere mijnen zich 
verzoenen met de beëindiging van de kolenwinning binnen een termijn van 10 a 15 jaar. De 
kleine particuliere mijnen waren het eerst aan de beurt. De grote particuliere mijnen, 
Oranje-Nassau Mijnen (ON) en Laura & Vereniging, waren niet van plan onmiddellijk te 
sluiten. Het zou naar hun mening allemaal niet zo’n vaart lopen met de overschakeling op 
aardgas. Toch waren zij bereid medewerking te verlenen aan de gefaseerde en planmatige 
sluiting, temeer omdat de overheid bereid was de kolenwinning te subsidiëren, zolang het 
nodig was.

Steunmaatregelen resterende mijnbedrijven
Voor er overgegaan zou worden op volledige sluiting van de mijnen, werden in de eerste 
mijnnota enkele maatregelen aangekondigd om de nog actieve mijnen en hun werknemers te 
ondersteunen. Ondersteuning was nodig om gelijke tred te houden met de concurrerende 
ondernemingen in het buitenland en de productie te kunnen continueren zolang dit voor de 
werkgelegenheid noodzakelijk was. Tevens werden er middelen beschikbaar gemaakt om de 
afvloeiing van werknemers te bekostigen.

De steunverlening vond op de volgende wijzen plaats42:
• steun aan mijnpensioenfondsen (ƒ 284,3 miljoen tussen 1965 en 1972);
• objectieve steun ter compensatie van ongelijke concurrentieverhoudingen in de EGKS: 

naar rato van de sociale lasten (totaal ƒ  199,6 miljoen, voor zowel particuliere als 
staatsmijnen);

• subjectieve steun aan de particuliere mijnbedrijven om de steenkoolproductie voort te 
zetten ten behoeve van de werkgelegenheid (ƒ 324,2 miljoen);

42 Nota Herstructurering (1972).
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• voorzieningen voor wederaanpassingsregelingen voor de werknemers in de mijnindustrie 
(totaal ƒ 124,3);

• overname Dominale Mijn door de staat in 1967 (ƒ 26,5 miljoen);
• rentebedragen in verband met vertraagde uitkering van overeengekomen steun (ƒ 48,7).

In de periode 1965 tot en met 1972 heeft de overheid meer dan één miljard gulden aan 
steunmaatregelen uitgekeerd. Meer dan de helft hiervan (ƒ 552,8 miljoen) werd tussen 1970 
en 1972 uitgekeerd. Dit kwam vooral door de hogere subjectieve steun. In die jaren werden 
enkele toegezegde tegoeden pas uitgekeerd. De steun was echter afhankelijk van de 
loonkosten, die tegen die tijd opgelopen waren.

De steun aan de particuliere mijnbedrijven zorgde ervoor dat de aandeelhouders konden 
blijven rekenen op een redelijke vergoeding op het geïnvesteerde vermogen. De overheids
steun verzekerde de particuliere ondernemers zelfs van een totaal resultaat dat, nominaal, in 
de betere jaren 1949-1957 niet misstaan zou hebben.

Aantrekken nieuwe bedrijven
Tot 1965 was de Limburgse economie een door de mijnindustrie gedomineerde industriële 
structuur; op het hoogtepunt van de mijnindustrie halverwege de jaren 50 bevond zich maar 
liefst 25% van de totale werkgelegenheid bij de mijnbedrijven. Het sluiten van de mijnen was 
daardoor niet alleen het sluiten van één enkele bedrijfstak, er zou een volledige economische 
reconversie moeten plaatsvinden, die definitief een einde moest maken aan de afhankelijk
heid van de Limburgse economie van één enkele bedrijfstak. De weggevallen werk
gelegenheid in de mijnindustrie moest vervangen worden door nieuwe diverse bedrijvigheid. 
In de eerste mijnnota werd de verwachting uitgesproken dat enkele vrij grote ondernemingen 
zich ongeveer tegelijkertijd met het verminderen van de werkgelegenheid in de mijnen in de 
regio zouden vestigen43.

De volgende maatregelen werden genomen om de herstructurering te stimuleren (in de 
volgende alinea’s uitgebreider besproken):
• premie- en prijsreductiemaatregelen op een aantal industriegebieden;
• garantieregeling voor leningen;
• vestiging van te spreiden rijksdiensten;
• vestiging van DAF-personenwagenfabriek (1966);
• verbetering (industriële) infrastructuur;
• afspraken met particuliere mijnondernemingen;
• beroepskeuzevoorlichting, (her)scholing, arbeidsbemiddeling.

Premie- en prijsreductiemaatregelen
Voor de premie- en prijsreductiemaatregelen waren twee instrumenten van belang: de 
‘Stimuleringsregeling voor Industriële Omschakeling in Limburg’ (SIOL) en de Investerings- 
premieregeling (IPR). De SIOL liep van juli 1966 tot 1 januari 1970 en behelsde een premie 
van ƒ 60 per vierkante meter te bebouwen oppervlakte en 50% reductie op de koopprijs van 
grond op een geselecteerd aantal bedrijventerreinen in het herstructureringsgebied. Deze 
regeling gold zowel voor nieuwe vestigingen als voor bestaande bedrijven met nieuwe 
activiteiten in industriële en grote administratieve instellingen. Wel werden er enkele 
voorwaarden gesteld. Er moest namelijk werkgelegenheid gecreëerd worden voor ten minste 
25 ex-medewerkers van de mijnen of toeleverende bedrijven en de investering moest een 
bijdrage leveren aan het verbeteren van de industriële structuur van Zuid-Limburg.

43 Hierbij werd niet stilgestaan in hoeverre dit ook weer zou leiden tot een sterke afhankelijkheid van enkele grote 
werkgevers.
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In januari 1967 werd de IPR van kracht. Deze regeling kende, naast een premie voor grond en 
gebouwen ook een premie toe voor investeringen in machines. Nieuwe vestigingen konden 
rekenen op een premie van 25% van de investeringen. Vanaf 1969 kwamen ook bestaande 
bedrijven in aanmerking voor 15% subsidie. De regeling was er voor industriële bedrijven en 
ondernemingen in de stuwende dienstverlening (vanaf 75 werknemers) en zou tot 1990 van 
kracht zijn. De IPR en de SIOL werden uitgevoerd door de Industriebank Limburg, dat op 
directieniveau een personele unie vormde met het personeel van het Economisch 
Technologisch Instituut Limburg (ETIL).

Garantieregeling voor leningen
Tevens was er de garantieregeling voor leningen, waarbij de overheid via De Nationale 
Investeringsbank garant stond voor leningen indien een bedrijf paste in het kader van de 
herstructurering van Zuid-Limburg en het eigen vermogen een “aanvaardbaar percentage” 
van het totale vermogen was44.

Vestiging DAF en spreiding rijksdiensten
Naast deze stimuleringsmiddelen voor het bedrijfsleven heeft de overheid zich ook actief 
ingezet om enkele grote ondernemingen naar Limburg te halen. Het bekendste voorbeeld van 
een bedrijf dat met succes naar Zuid-Limburg verplaatst kon worden, is de DAF- 
personenwagenfabriek (deels gefinancierd met een lening bij de Hoge Autoriteit van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en deels doordat de Staatsmijnen een aandeel 
van 25% in DAF namen). In de tweede mijnnota werd de komst van een Shell olieraffinaderij 
naar Urmond aangekondigd. Deze is er echter nooit gekomen. Op het gebied van 
overheidsdiensten zijn tot in de jaren tachtig ruim 25 grotere en kleinere rijksdiensten (deels) 
naar Zuid-Limburg verplaatst, waarvan het ABP en het CBS de bekendste voorbeelden zijn.

Voor het aantrekken van bedrijven naar Zuid-Limburg werd een beroep gedaan op de 
‘Stafgroep Industrialisatie van de Staatsmijnen’. Dit bureau stond onder leiding van J. 
Bloemendal en kwam zodoende bekend te staan als ‘Bureau Bloemendal’. Eind 1970 vertrok 
Bureau Bloemendal echter naar Groningen om de regionale ontwikkeling van de noordelijke 
provincies te bevorderen. De acquisitie van bedrijven naar Limburg werd vanaf toen chaotisch 
en zou zo blijven tot de oprichting van het LIOF.

Infrastructuur
Aan de verbetering van de infrastructuur werd in de periode 1965-1972 totaal ƒ 169,5 miljoen 
uitgegeven, voornamelijk aan de verbetering van het wegennetwerk en de daarmee 
samenhangende bereikbaarheid. Hiermee kon de mobiliteit tussen bijvoorbeeld Maastricht en 
Heerlen, maar ook richting België en Duitsland bevorderd worden.

Afspraken met particuliere mijnen
Aan de steun die de particuliere mijnondernemingen ontvingen werden enkele voorwaarden 
gesteld. De belangrijkste voorwaarde was dat de particuliere ondernemingen het vermogen 
dat na de sluiting van de mijnzetels vrijkwam, moesten aanwenden voor in principe nieuwe 
industriële activiteiten in Nederland, bij voorkeur in Zuid-Limburg. De formulering was ruim 
gekozen. Minister De Block kende de ondernemingen een grote vrijheid toe in de wijze 
waarop zij het vermogen een nieuwe industriële bestemming zouden willen geven. Dat 
mochten ook investeringen buiten Zuid-Limburg zijn, eventueel ook indirect in de vorm van 
kredieten of garanties voor investeringen door andere partijen, zolang ze maar een 
industrieel doel dienden. Oranje-Nassau Mijnen, een onderneming die geheel gecontroleerd 
werd door het Franse Wendel-concern, ging nog een stap verder: uit de woorden ‘in principe’

44 Het is bij aanvang van de uitvoering van de regeling niet duidelijk wat dit “aanvaardbare percentage” zou 
moeten zijn. Er is geen literatuur gevonden die aangeeft of dit in latere jaren geconcretiseerd is.
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werd geconcludeerd dat ook investeringen buiten Nederland zouden zijn toegestaan, hetgeen 
vervolgens ook veelvuldig gebeurde.

Nergens staat geschreven in de steunovereenkomst van 1968 dat de particuliere 
mijnbedrijven geacht werden te zorgen voor de volledige herindustrialisatie van Zuid- 
Limburg. Dat was naar het oordeel van de ondernemingen een onmogelijke opgave. Evenmin 
werd geregeld hoeveel vervangende arbeidsplaatsen deze ondernemingen minimaal moesten 
realiseren. De nieuwe werkgelegenheid moest komen uit herinvestering van het vermogen dat 
als gevolg van de beëindiging van de steenkoolwinning vrij zou komen45. Over de cruciale 
vraag, wat moest men dan verstaan onder dat vermogen, is in 1968 niets vastgelegd, zo 
stelde de Algemene Rekenkamer in 1983 vast.

Hiervoor zijn een aantal onderwerpen beschreven die de ruimte aangeven waarbinnen 
concrete activiteiten van de particuliere mijnen in het kader van de herstructurering konden 
plaatsvinden. Hieronder volgen enkele concrete activiteiten die zijn uitgevoerd. De 
investeringsmaatschappij Sophia ging met grote voortvarendheid aan de slag: al in 1969 
werden in Spekholzerheide twee fabrieken geopend: Raypak Nederland N.V.
(verwarmingsketels) en Burex-Van der Burg (kwasten, borstels). Een jaar later ging in 
Kerkrade de metaalfabriek CAJA van start (wielen voor kinderwagens en transport- 
voertuigen)46. Een nieuwe activiteit was ook het Rekencentrum dat werd opgericht met een 
personeelsbezetting van twaalf man. Ook Laura & Vereeniging ging naarstig op zoek naar 
nieuwe activiteiten. Vijf industriële dochterbedrijven kwamen tot stand waaronder Laura 
Metaal, Laura Pionier (technische rubberartikelen) en Anker-Laura Motoren (lichte bromfiets
motoren). Verder participeerde Laura en Vereeniging in de steenfabriek Nievelsteen, Pacton 
Containers en de rijwielfabriek Batavus in Heerenveen47. Vanaf 1969/70 werd ook door ON 
meer haast gemaakt met de herstructurering. Bestaande bedrijven werden overgenomen of 
samen met andere ingericht. Verder was ON actief in de dienstsector48.

Personeelsafvloeiing
De belangrijkste belofte die minister Den Uyl bij het aankondigen van de mijnsluiting deed, 
was dat geen mijn gesloten zou worden zonder dat er een redelijk uitzicht op vervangende 
werkgelegenheid was. Deze werkgelegenheid werd gestimuleerd middels de bovengenoemde 
initiatieven. Daarnaast waren er enkele argumenten waarom niet alle werkgelegenheid één- 
op-één vervangen diende te worden.
• Omdat de mijnsluitingen enkele jaren in beslag zouden nemen, zou een deel van de 

medewerkers via het normaal verloop de mijnindustrie verlaten richting een andere baan 
of pensioen.

• Op het moment dat de mijnsluitingen begonnen, was er sprake van arbeidsmarktkrapte. 
Veel mijnwerkers zouden dus (theoretisch) gemakkelijk een andere baan kunnen vinden.

• Buitenlandse werknemers konden gerepatrieerd worden.
• Voor werknemers die binnen vijf jaar van de pensioengerechtigde leeftijd waren, werd 

een overbruggingsregeling van kracht, zodat ze vervroegd konden uittreden.
• In eerste instantie konden mijnwerkers van de te sluiten mijn naar de andere nog 

operationele mijn overgeplaatst worden. Dit bood geen duurzame oplossing, maar kon 
wel het verdere natuurlijke verloop faciliteren. Tevens konden werknemers overgeplaatst 
worden naar andere activiteiten van Staatsmijnen (DSM).

45 In de praktijk werd de verplaatsing van de bedrijven gefinancierd uit leningen van de EGKS en de Nationale 
Investeringsbank, overheidsbijdragen a fonds perdus, en investeringen door de vroegere mijnondernemingen.

46 Wim van den Eelaart, ‘Kleinste mijnonderneming van Limburg voorbeeld van actieve herindustrialisatie’, Limburg 
Vandaag 1:10 (januari 1970) p. 77-79.

47 Paul Geilenkirchen, ‘Twaalf jaar Anker-Laura Motoren in Eygelshoven’. Zie www.domanialemijn.nl.
48 Het is niet bekend hoeveel structurele arbeidsplaatsen zijn ontstaan bij de in deze alinea genoemde bedrijven 

en hoeveel geld daarmee gemoeid is geweest.
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In de praktijk waren er nog twee belangrijke oplossingen voor het wegvallen van de 
werkgelegenheid in de mijnen. Veel medewerkers zochten hun heil namelijk over de grens. 
Met name de bouwnijverheid en de industrie in Duitsland boden gunstige salarissen, waardoor 
grenspendel een aantrekkelijke optie werd49. Daarnaast werden veel oud-mijnwerkers, die 
niet in het reguliere arbeidsproces geplaatst konden worden, geplaatst in sociale werk- 
voorzieningen50.

In de eerste jaren van de mijnsluitingen verliep de afvloeiing van personeel sneller dan 
verwacht. Na de aankondiging van de sluiting kozen veel mijnwerkers het zekere voor het 
onzekere en besloten zelf actief elders op zoek naar werk te gaan. Tevens was het nieuwe 
aanbod van arbeidskrachten voor de mijnen beperkt, doordat jongeren door hun ouders 
afgeraden werd nog in de mijnen te gaan werken, vanwege het gevaar en het slechte 
toekomstperspectief. De afvloeiing van vooral jongere arbeidskrachten verliep zo snel dat er 
enerzijds een grote vervangingsvraag was voor mijnwerkers en anderzijds de mijnen sneller 
gesloten konden worden dan van tevoren gedacht. In die tijd van hoogconjunctuur kon men 
redelijk makkelijk elders een baan vinden. Om de mijnen toch nog draaiende te kunnen 
houden werden veelal buitenlandse werknemers aangetrokken.

Bij de omschakeling van het werken in de mijnen naar een nieuwe carrière in andere 
sectoren, werden de mijnwerkers niet aan hun lot overgelaten. Er werd nadrukkelijk ingezet 
op een sociaal verantwoord afvloeiingsstelsel, met daarbij aandacht voor arbeidsbemiddeling 
en scholing, waarbij de nadruk lag op het oudere personeel, omdat deze lastiger te
bemiddelen waren naar een nieuwe baan. Bij de gesloten mijnen werden arbeids
bemiddelingsbureaus geopend die de medewerkers naar een nieuwe baan begeleidden, die zo 
goed mogelijk aansloot op hun interesses en wensen51, waarbij ook de om- of bijscholings- 
behoefte werd meegenomen. Deze arbeidsbureaus hebben in de periode 1965-1972 circa 
6.200 personen bij andere bedrijven geplaatst. Scholing was hierbij veelal hard nodig. 
Mijnwerkers waren immers meestal alleen opgeleid om in de mijnen te werken. Deze
specifieke kennis van het ondergrondse werk was in andere industrieën of bedrijfstakken
vrijwel onbruikbaar. Daarbij moesten oud-mijnwerkers ook omschakelen voor wat betreft de 
arbeidsethos. Het werken in de mijnen was een zwaar en gevaarlijk beroep. Dit voedde een 
groot samenhorigheidsgevoel bij de mijnwerkers, dat ze in andere beroepen niet 
terugvonden.

Om voorbereid te worden op een tweede carrière na de mijnbouw zijn ongeveer 6.000 oud- 
medewerkers omgeschoold. Hieronder waren niet alleen de ondergrondse medewerkers, maar 
ook circa 800 beambten. De meeste medewerkers werden omgeschoold voor productiewerk in 
andere industrieën als metaal, textiel, chemie en houtbewerking52. Daarnaast waren er ook 
opleidingen voor de beroepen technisch ambtenaar bij gemeentewerken, arbeidsdeskundige 
bij de gemeenschappelijke medische dienst en belastingambtenaar. Deze opleidingen werden 
verzorgd door zowel de reeds bestaande scholingsmogelijkheden als door speciaal opgezette 
initiatieven voor bijvoorbeeld de procesindustrie en voor DAF. De financiering van deze 
zogenaamde ‘schakelcursussen’ gebeurde deels door het Rijk en deels uit middelen van de 
Commissie der Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.

Ondanks de intenties van de overheid om arbeidsplaatsen te creëren, liep de werkloosheid in 
de periode 1965-1972 toch op. In eerste instantie (1967-1968) werd dit mede toegeschreven

49 Bouwens, 2008.
50 Feitelijk is de sociale werkvoorziening een vorm van verborgen werkloosheid, aangezien het niet als deelname 

aan het reguliere arbeidsproces gezien kan worden.
51 Zie bijvoorbeeld Denteneer (1980).
52 Meerdere van deze bedrijfstakken verkeerden eveneens in zwaar weer, waardoor de vervangende arbeidsplaatsen 

niet altijd duurzaam waren.
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aan de internationale conjuncturele inzinking, waardoor er veel pendelaars vanuit Duitsland 
terugkwamen. Daarnaast waren de bedrijven die vanwege de stimuleringsregelingen van de 
overheid hun activiteiten naar het herstructureringsgebied verplaatsten, vaak actief in 
conjunctuurgevoelige sectoren als bouw, staal- en textielindustrie. Daaronder was ook een 
aantal bedrijven dat vóór de verplaatsing naar Zuid-Limburg al in financieel zwaar weer was. 
Een lastige bijkomstigheid in die tijd was ook nog eens de opkomende schaalvergroting in de 
landbouw, waardoor in die sector ook veel arbeidsplaatsen verloren gingen. Gevolg van één 
en ander was dat er meerdere bedrijven failliet gingen. De werkloosheid in Zuid-Limburg liep 
in de jaren 1967-1968 op tot twee keer zo hoog als landelijk. Na 1968 trad er economisch 
herstel op, waardoor de arbeidsmarkt weer wat minder ruim werd en de werkloosheid weer 
iets afnam.

Niet alleen de geregistreerde werkloosheid liep op na de mijnsluiting. Door de grote instroom 
in sociale werkplaatsen, arbeidsongeschiktheidsregelingen en prepensioen, was er feitelijk 
ook een hoge verborgen werkloosheid. De combinatie van geregistreerde en verborgen 
werkloosheid zorgde onder de oppervlakte veelal voor persoonlijke problemen op sociaal
maatschappelijk gebied53.

Sociaal-maatschappelijke implicaties
Tot het moment van sluiting waren de mijnbedrijven meer dan alleen een werkgever voor de 
mijnwerkers. Veel mijnwerkers woonden in huizen, gebouwd als mijnwerkerskoloniën voor de 
medewerkers, verbouwden hun groente in moestuintjes beschikbaar gesteld door de mijn
bedrijven, en waren lid van de talloze sportclubs, muziek- en andere gezelschapsverenigingen 
opgericht of gesteund door de mijnbedrijven. Bovendien hield het niet op bij de mijnwerkers 
zelf. Kinderen van mijnwerkers profiteerden ook mee van het verenigingsleven opgezet door 
de mijnbedrijven. Jongens gingen vaak naar de Ondergrondse Vakschool (OVS), om net als hun 
vader mijnwerker te worden. Het is dus niet overdreven om te zeggen dat de mijnen hun 
medewerkers van de wieg tot het graf verzorgden54.

Al deze sociale structuren vielen weg op het moment dat de mijnen gesloten werden. Reeds 
in de eerste mijnnota werd er gewag van gemaakt dat er naast economische maatregelen, 
ook beleid op sociaal gebied nodig was. Ook binnen de Provincie was men zich bewust van het 
feit dat er sociale problematiek aan zat te komen55. Tot grootschalige acties kwam het echter 
niet. Destijds waren het meer voornemens dan concrete plannen en was er nader onderzoek 
nodig naar hoe het sociale vraagstuk aangepakt zou moeten worden. Ten tijde van de tweede 
mijnnota werd erkend dat er op sociaal gebied veel veranderd was. Bij het verliezen van hun 
baan verloren de mijnwerkers ook hun sociale status, met alle psychologische moeilijkheden 
van dien. In de tweede mijnnota, mede opgesteld door de Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, werd bevestigd dat er maatregelen gewenst waren.

De door het Rijk in de tweede mijnnota aangekondigde maatregelen waren tweeërlei: 
enerzijds werd er acht miljoen gulden beschikbaar gesteld voor de subsidiëring van 
investeringen op sociaal, cultureel en sociaal-hygiënisch terrein. Hierbij kan gedacht worden 
aan sporthallen, zwembaden en gemeenschapscentra. Anderzijds werden er ter waarde van in 
totaal 1,7 miljoen gulden bijzondere subsidies toegezegd voor voorlichting en begeleidings- 
centra op het gebied van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk. Uiteindelijk zijn deze 
bedragen verhoogd doordat er sinds 1967 een bijzonder regionaal welzijnsbeleid gevoerd

53 De sociaal-maatschappelijke problematiek werd dan ook gelijkgesteld aan het economische probleem van het 
vinden van een baan.

54 Niet alleen de mijnen deden dit, een tweede grote speler in het leven van mijnwerkers was de Rooms Katholieke 
Kerk. Naar verluid was er ook contact tussen de mijnbedrijven en de Kerk om het leven en welzijn van de 
mijnwerkers in het oog te houden, aldus P. Philipsen in een interview.

55 Provinciaal Bestuur (1966); Sociale begeleiding van industriële herstructurering van Zuid-Limburg.
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werd, waardoor tot 1972 in totaal ƒ  10 miljoen aan investeringssubsidies en ƒ  6,5 miljoen aan 
activiteitensubsidies beschikbaar kwamen. Er werd vooral op sport- en activiteiten ingezet, 
zodat de oud-mijnwerkers door te sporten hun energie kwijt konden. Zij waren immers 
gewend om fysiek zwaar werk te doen56.

Vergeleken met de enorme investeringen in de economische reconversie zijn de bedragen die 
beschikbaar werden gesteld voor de sociaal-maatschappelijke omschakeling beperkt te 
noemen. Ook de aanpak was minder gestructureerd dan op economisch gebied. Het initiatief 
werd bij lokale en provinciale partijen als Stichting BOWL57 of individuele welzijnswerkers 
gelegd, die subsidie konden aanvragen bij het Rijk. In de eerste jaren van de reconversie 
speelde de Provincie Limburg nog geen grote rol als intermediair op dit gebied en was het 
beleid nog weinig gestructureerd. In de Nota Herstructurering uit 1972 werd er dan ook 
geconcludeerd dat, hoewel de mijnsluitingen “overwegend succesvol verlopen” zijn, er 
“onder de oppervlakte vaak grote persoonlijke problemen” speelden.

DSM: Meer dan een mijnbedrijf

DSM is al meer dan honderd jaar een belangrijke speler in de Limburgse economie. Zowel 
door de eigen bedrijfsactiviteiten als de invloed op de economische ontwikkeling in het 
algemeen. DSM heeft ook een belangrijke en actieve rol gespeeld in het proces van de sluiting 
van de mijnen. Sinds de oprichting in 1902 heeft DSM haar activiteiten verschillende malen 
aangepast aan de veranderende omstandigheden van de markt. Aan het begin van de 
twintigste eeuw werden ‘De Staatsmijnen’ door de overheid opgericht voor de winning van 
steenkool. De winning van steenkool verliep voorspoedig, waardoor ook cokesfabrieken 
werden gebouwd. Als gevolg van de bouw van de eerste cokesfabriek werden de activiteiten 
op kleine schaal uitgebreid met de productie van kunstmest. In 1929 kreeg DSM officieel de 
toestemming van de regering om kunstmest op grote schaal te produceren. Na de Tweede 
Wereldoorlog kreeg de productie van kunstmest een grotere rol als gevolg van de toename 
van de vraag hiernaar.

Kunstmest is een van de nevenactiviteiten waarin DSM zich in haar beginperiode 
specialiseerde om haar markt te vergroten. Daarnaast zette DSM het onderzoek naar nieuwe 
producten voort en bestudeerde zij nieuwe markten. Mede door deze continue innovatie en 
uitbreiding van haar activiteiten heeft DSM de sluiting van de mijnen overleefd.

In de periode dat de mijnen gesloten werden, groeide het belang van de chemische sector 
voor DSM. Het belang van de chemische sector was zo sterk toegenomen dat de exploitatie- 
saldi van de chemische bedrijven de verliezen van de kolenwinning in de periode 1960-1965 
compenseerden. Messing (1988,) stelt zelfs: “De weloverwogen en inventieve stuurmanskunst 
van de Hoofddirectie in de richting der chemische expansie en aardgasbelangen heeft de 
onderneming, gedurende de teruggang van de mijnen, behoed voor algeheel verval”. De 
chemische bedrijvigheid vervulde inmiddels een belangrijke rol. De productie van de 
chemische sector was in 1965 zelfs gestegen tot 47% van de totale omzet. Deze positieve 
resultaten en de sluiting van de mijnen leidde ertoe dat DSM besloot zich meer te gaan 
richten op diversificatie van producten en verdere ontwikkeling van de bestaande producten 
en processen (Van Rooij, 2007).

56 Weusten, E. (1987); ‘De sociale begeleiding van de industriële herstructurering van Zuid-Limburg. Een 
reconstructie van het beleid in de periode 1965-1972’. Doctoraalscriptie Katholieke Universiteit Nijmegen.

57 B.O.W.L. was tot 1966 de afkorting van Bijzonder Opbouw Werk Limburg. Daarna gold die afkorting niet meer en 
werd het (ook statutair) Stichting BOWL, provinciaal instituut voor de begeleiding van plaatselijk welzijnswerk in 
Limburg.
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In de tweede helft van de jaren zestig bleek de markt voor chemische halffabricaten verre 
van stabiel. In de jaren zeventig wilde DSM dichter bij de markt komen te staan en kocht 
daarom aandelen van verschillende bedrijven die aan de (consumenten)markt leverden, zoals 
Curver. Middels deze aandelen konden zowel nieuwe markten betreden worden als de groei 
van DSM verzekerd worden. De diversificatie in activiteiten nam toe. In de jaren tachtig 
werden naast de productie van kunststoffen de eerste aanzetten gedaan voor biotechnologie.

Vanaf de jaren negentig werd een nieuwe weg ingeslagen: verschillende aangekochte 
bedrijven (zoals Curver) werden verkocht en de diversificatie werd teruggebracht door de 
verkoop van verschillende bedrijfstakken. Van de conjunctuurgevoelige bulkchemie is steeds 
meer afscheid genomen en DSM is zich meer gaan toeleggen op ‘specialties’. In de afgelopen 
twintig jaar is afscheid genomen van de petrochemie en is DSM zich steeds meer gaan 
toeleggen op nutrition, life sciences en materials. Deze takken vormen inmiddels het grootste 
deel van de activiteiten van DSM.

Zo heeft DSM telkens geanticipeerd op de uitdagingen die aan het concern gesteld werden. 
Door tijdig en continu te blijven innoveren en bedrijfsactiviteiten aan te passen, kon DSM 
uitgroeien van een mijnbedrijf met nevenactiviteiten tot een multinational op het gebied van 
petrochemie om vervolgens de eenentwintigste eeuw in te gaan als een van de meest 
innovatieve bedrijven ter wereld op het gebied van voedingsupplementen, life science en 
nieuwe materialen. Dat uit zich ook in de slogan bij het nieuwe logo: Bright science. Brighter 
living.

Als voormalig staatsmijnbedrijf en grootste multinational van Limburg was (en is) DSM een 
grote bron voor de werkgelegenheid in de regio, zowel direct als indirect. Bij alle 
ontwikkelingen die DSM doormaakte, is het bedrijf echter niet louter naar binnen gekeerd 
geweest. DSM heeft een flinke stempel op vele ontwikkelingen in het herstructureringsgebied 
gedrukt, zowel voor, tijdens als na de mijnsluitingen58. Zo waren de beleidsmakers en 
topbestuurders van DSM voorstander van de mijnsluiting, namen zij zitting in verschillende 
commissies die de mijnsluiting overzagen en was DSM actief betrokken bij de omschakeling, 
onder andere met het acquisitieorgaan Stafgroep Industrialisatie van de Staatsmijnen (beter 
bekend onder de naam ‘Bureau Bloemendal’). Zo lang de belangen niet conflicteerden met 
die van de eigen activiteiten, heeft DSM zich vaak ingezet om de economische structuur van 
Zuid-Limburg te versterken. Zo kon bijvoorbeeld de personenwagenfabriek in Born 
gerealiseerd worden doordat DSM aandelen in DAF nam.

4.4 Economische resultaten en maatschappelijke gevolgen

De periode van herstructurering tijdens de eerste twee mijnnota’s wordt gekenmerkt door 
sturing vanuit de rijksoverheid en optimisme over de maakbaarheid van de economie en 
daarmee de samenleving. Er was sprake van zogenaamde ‘blauwdrukplanning’59. Op 
economisch gebied lijkt de eerste periode na de mijnsluiting op het eerste oog dan ook 
succesvol geweest: de doelstelling “geen mijnsluiting zonder redelijk perspectief op ander 
werk” (c.q. een andere voorziening in de vorm van (vervroegd) pensioen of wsw), werd voor 
vrijwel alle mijnwerkers in eerste instantie nagekomen. Hierdoor werd voorkomen dat

58 Een uitgebreide beschrijving van alle ontwikkelingen bij de Staatsmijnen en de rol van DSM bij de reconversie is 
te lezen in ‘Geschiedenis van de mijnsluiting’ door Dr. F.A.M. Messing.

59 De zwakte van een blauwdruk is dat het een eindbeeld presenteerde, waarvan verwacht werd dat het 
automatisch uitgevoerd zou worden en realiteit zou worden. Echter ontwikkelde de samenleving zich niet via de 
vooraf veronderstelde wetmatigheden. Daarnaast verliepen de verschillende stappen in het proces niet 
chronologisch (zoals wel bij een blauwdruk wordt verondersteld). In de praktijk werd duidelijk dat de fases 
iteratiever verlopen.
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mijnwerkers in grote aantallen direct werkloos werden60. Door enerzijds het aantrekken van 
bedrijven naar de regio en anderzijds de proactieve houding van veel mijnwerkers om zelf 
elders werk te zoeken, vaak over de grens in Duitsland61, konden de mijnen sneller worden 
gesloten dan gepland. Zo snel zelfs dat men verwachtte dat binnen tien jaar alle mijnen 
gesloten zouden zijn.

In deze paragraaf wordt er ingegaan op de resultaten van de eerste jaren van het 
mijnsluitingsbeleid, met aandacht voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid, de 
tussenresultaten van de herstructurering en de sociale gevolgen, met name de werkloosheid.

Werkgelegenheid: snellere afvloeiing dan gepland
Uiteindelijk zijn er in de periode 1965-1972 ruim 39.500 medewerkers afgevloeid uit de 
mijnbedrijven (staat 4.1). Het aantal afgevloeide beambten (11% van de netto afvloeiing) 
bleef achter bij de doelstellingen. De afvloeiing van arbeiders verliep juist sneller dan 
verwacht, met name onder de jongere arbeidskrachten. Om de nog geopende mijnen toch 
draaiende te houden, werden tijdens de afbouw alsnog circa 4.700 mensen aangenomen (dit 
waren veelal buitenlanders). Daardoor zijn er in de tijd van de eerste twee mijnnota’s netto 
34.800 arbeidsplaatsen verloren gegaan. Medio 1972 waren er nog circa 10.200 mensen 
werkzaam bij de overgebleven mijnen.

1965-1969 1970-1972 1965-1972
1965-1972  

in %

Ouderdoms- en invaliditeitspensioen 5.300 1.645 6.945 18%

Overbrugging tot pensioen 4.125 1.185 5.310 13%

Repatriëring buitenlanders 3.700 470 4.170 11%

WSW-plaatsing 2.150 485 2.635 7%

Externe plaatsing 13.050 4.495 17.545 44%

Plaatsing naar chemische sector DSM 2.900 2.900 7%

Totale afvloeiing 31.225 8.280 39.505 100%

Totale toevloeiing 3.225 1.480 4.705

Saldo toevloeiing en afvloeiing 28.000 6.800 34.800

Waarvan beambten 

Waarvan arbeiders

2.865

25.135

920

5.880

3.785

31.015

Staat 4.1 Afvloeiing naar bestemming, 1965 tot m edio 1972

Bron: Tweede Mijnnota 1969, Nota Herstructurering 1972.

De meeste oud-mijnwerkers (44%) hebben na het werken in de mijnindustrie elders een baan 
gevonden, daarnaast is een grote groep gepensioneerd (31%) (regulier, vervroegd of vanwege 
invaliditeit). Voor bijna 3.500 van de ruim 17.500 oud-mijnwerkers die een nieuwe baan 
gevonden hebben, was dit een baan die (mede) toe te schrijven was aan de instrumenten 
SIOL en IPR (staat 4.2). Totaal zorgden deze regelingen voor 9.545 arbeidsplaatsen. Dit aantal 
daadwerkelijk gerealiseerde arbeidsplaatsen bleef echter achter bij het aantal dat gepland 
was (14.610). Een verklaring voor het niet realiseren van alle geplande arbeidsplaatsen is 
deels gelegen in de tijdgeest van toen: er heerste een sfeer dat de arbeidsplaatsen wel 
vanzelf gerealiseerd zouden gaan worden; er waren ook geen sancties bij het niet realiseren 
van de arbeidsplaatsen (er was een soort gentlemen’s agreement dat het realiseren van de

60 Etil, 1990.
61 Bouwens, 2008.
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arbeidsplaatsen zonder sancties wel zou lukken). Aan de andere kant hebben mijnwerkers ook 
werk elders gevonden (eind jaren zestig vooral in Duitsland).

SIOL IPR Totaal

Gepremieerde vestigingen 20 55 75

Geplande arbeidsplaatsen 7.565 7.045 14.610

Waarvan gerealiseerd 4.379 5.166 9.545

Waarvan ex-mijnpersoneel 1.336 2.125 3.461

Staat 4.2 Resultaten prem ieregelingen SIOL en IPR, 1965-1972

Bron: Nota Herstructurering 1972.

Hoewel de 17.545 oud-werknemers te boek staan als ‘extern geplaatst’, wil dit niet zeggen 
dat zij ook daadwerkelijk permanent een nieuwe baan hadden. Velen van hen zijn in de jaren 
volgend op de mijnsluiting alsnog hun baan kwijtgeraakt. Zij hadden hun emplooi gevonden 
bij bedrijven die (al dan niet direct als gevolg van de mijnsluiting) het hoofd niet boven water 
konden houden. Ook zijn mensen hun baan kwijtgeraakt als gevolg van de dip in de 
conjunctuur in de jaren 1967-1968. Door verschillende ontwikkelingen zijn dus de 
kwantitatieve doelstellingen ten aanzien van het aantal te herplaatsen mijnwerkers niet 
gerealiseerd.

Tussenresultaten industriële herstructurering
In kwalitatief opzicht bleef men ook achter bij de doelstelling om de Limburgse economie om 
te vormen naar een gedifferentieerd industriepatroon. De meeste van de subsidies werden 
namelijk gebruikt voor uitbreidingen van bestaande bedrijven, in plaats van nieuwe 
vestigingen62. In de daaropvolgende periode tussen 1972 (verschijnen Nota Herstructurering) 
en 1978 (verschijnen PNL) zou dan ook blijken dat de oplossingen in werkelijkheid niet 
allemaal zo duurzaam waren als gedacht c.q. gehoopt. De economische voorspoed (inclusief 
de pendel richting Duitsland) tot begin jaren zeventig verhulde dat er een werk- 
gelegenheidstekort in Limburg was en er was geen duidelijke rolverdeling bij het aantrekken 
van nieuwe bedrijvigheid en stimulering van de reconversie. Het feit dat er veel minder 
arbeidsplaatsen gecreëerd waren dan gehoopt en de grote verborgen werkloosheid, in de 
vorm van pre- en invaliditeitspensioen en sociale werkvoorziening, waren tekenen aan de 
wand dat de Limburgse economie nog verre van hersteld was van de mijnsluiting. Tevens kan 
opgemerkt worden dat men de oplossing zocht in een differentiatie in het industriepatroon en 
niet zozeer in differentiatie met nieuwe activiteiten buiten de industrie.

De overnames door particuliere mijnondernemingen behelsden niet zelden overheveling van 
bestaande industriële activiteiten naar Zuid-Limburg, bijvoorbeeld vanuit de regio Rotterdam- 
Utrecht en vanuit ’s-Hertogenbosch-Eindhoven-Helmond. In het algemeen hadden projecten 
de voorkeur die aansloten bij de kennis, middelen, grondstoffen en het personeel waarover 
de onderneming al beschikten, en de projecten moesten uiteraard veel banen opleveren. 
Zodoende was de typische maakindustrie sterk vertegenwoordigd. Men kon niet altijd erg 
kieskeurig zijn bij de selectie van overnamekandidaten63. Van de particuliere mijnen waren 
bijna geen dochterondernemingen die van start gingen met meer dan 200 werknemers, maar 
de verwachting was dat de personele bezetting binnen een paar jaar snel zou groeien. Zo 
telden de nieuwe bedrijven van Oranje-Nassau Mijnen op 1 augustus 1970 samen nog geen 850

62 Nijsten, M.J.A. (1980), ‘Evaluatie van het regionaal-economisch beleid in de het herstructureringsgebied Zuid- 
Limburg na de mijnsluiting: mogelijkheden en beperkingen van het staatsingrijpen (1965-1978)’. In: ‘Studies over 
de sociaal-economische geschiedenis van Limburg’ - Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, 
Deel XXV-1980.

63 De overgenomen firma Everts & Van der Weijden was bijvoorbeeld een verlieslijdende familieonderneming.
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arbeidsplaatsen. Deze bedrijven moesten uiteindelijk in 1975 2.400 arbeidsplaatsen 
opleveren. Niet alle activiteiten van de particuliere mijnbedrijven kwamen ten goede aan het 
herstructureringsgebied: participaties buiten Zuid-Limburg waren geen uitzondering64. Het is 
niet bekend hoeveel de particuliere mijnen van de ontvangen gelden in activiteiten buiten 
Zuid-Limburg hebben geïnvesteerd, bijvoorbeeld in de off-shore industrie of in onroerend 
goed. Met andere woorden: het effect van deze subsidies is niet bekend.

Maatschappelijke gevolgen: werkloosheid
De mijnsluiting en herstructurering in de periode 1965-1972 vonden plaats in een tijd dat de 
potentiële beroepsbevolking (alle personen van 15 tot en met 64 jaar) in Zuid-Limburg fors 
toenam. De daadwerkelijke beroepsbevolking bleef echter nagenoeg gelijk (staat 4.3). Dit is 
toe te schrijven aan de grote aantallen mijnwerkers die vervroegd met pensioen gingen of 
met het oog op hun arbeidsmarktpositie arbeidsongeschikt verklaard werden. De 
samenstelling van de daadwerkelijke beroepsbevolking veranderde in deze periode drastisch. 
Want ondanks dat de beroepsbevolking slechts marginaal groeide, nam het arbeidsvolume af, 
ten koste van meer uitgaande pendel, meer werkloosheid en meer mensen in sociale 
werkplaatsen.

1965 1973 1965-1973

1. Arbeidsvolume 243.600 226.500 -7%
2. Uitgaand pendelsaldo 3.400 8.200 141%
3. Werkloosheid 1.800 12.700 606%
4. WSW 3.100 5.000 61%

5. Beroepsbevolking (1+2+3+4) 251.900 252.400 0%

6. Niet-beroepsbevolking 15-64 jaar 186.700 230.000 23%

Totale potentiële beroepsbevolking (15-64 jr) 
(5+6) 438.600 482.400 10%

Staat 4.3 Sam enstelling potentiële beroepsbevolking (15-64 jaar) in arbeidsjaren, herstructurerings
gebied 1965 en 1973, per 1 januari

Bron: Etil, 1990.

Uitgedrukt in verschillen ten opzichte van het landelijk beeld had het herstructureringsgebied 
ook toen de mijnen nog open waren een relatief kleinere beroepsbevolking in verhouding tot 
het totaal aantal 15-64-jarigen (staat 4.4). Dit was vooral toe te schrijven aan het groter 
aantal vervroegd gepensioneerden en de lage arbeidsparticipatie van vrouwen. In 1965 waren 
er dan ook relatief minder werkzame personen, maar was ook de werkloosheid relatief iets 
lager. Door de mijnsluiting liep het verschil met het landelijk beeld drastisch op. Een veel 
kleiner deel van de beroepsbevolking had werk in Limburg en de werkloosheid, uitgaande 
pendel en het aantal WSW’ers kwamen (verder) boven het Nederlands gemiddelde te liggen. 
Teruggerekend naar absolute aantallen waren er in het herstructureringsgebied in 1973 circa 
3.300 werklozen meer dan gemiddeld. Tevens waren er 5.500 arbeidsongeschikten en 7.900 
vervroegd gepensioneerden meer dan volgens het landelijk beeld ‘normaal’ zou zijn voor 
Zuid-Limburg.

64 Zie Peet en Rutten, 2009. Deze auteurs gaan gedetailleerd in op de activiteiten van Oranje-Nassau. Zij geven ook 
aan dat een deel van de steun aan de particuliere mijnen ingezet werd om het dividend aan de aandeelhouders 
te kunnen uitkeren en de mijnen (langer) open te houden.
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1965 1973

Procentpunt Absoluut Procentpunt Absoluut

1. Arbeidsvolume -3,5 -15.300 -8,9 -42.800
2. Uitgaand pendelsaldo 0,8 3.300 1,6 7.600
3. Werkloosheid -0,1 -400 0,7 3.300
4. WSW 0,1 500 0,5 2.200

5. Beroepsbevolking (1+2+3+4) -2,7 -11.900 -6,2 -29.700

6. Arbeidsongeschikten 1,1 5.500
7. Dagonderwijsvolgenden 0,4 1.700
8. Vervroegd gepensioneerden 1,6 7.900
9. Overigen 3,0 14.600

10. Niet-beroepsbevolking 15-64 jaar
(6+7+8+9) 2,7 11.900 6,2 29.700

Staat 4.4 Regionale com ponent beroepsbevolking herstructureringsgebied ten opzichte van 
Nederland (in procentpunten en absoluut), 1965 en 1973

Bron: Etil, 1990.

Het grote deel van de Zuid-Limburgse (potentiële) beroepsbevolking dat niet werkzaam was, 
wordt vaak in verband gebracht met de maatschappelijke onvrede die na de mijnsluiting in 
het herstructureringsgebied opkwam. Cornelis (1982, p. 82) concludeert: “Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat mensen zonder werk, ondanks hun uitkering [...] spreken over een gevoel 
van nutteloosheid, verlies van eigenwaarde, machteloosheid. Werkloosheid leidt tot 
statusverlies, vermindering van invloed, geïsoleerdheid (opzeggen van clubs, verwijdering van 
naamplaatje). Basisoorzaak is de onmogelijkheid iets te presteren [...] en zinvol bezig te zijn 
dat wil zeggen voor zichzelf of voor anderen wat te betekenen”. In de loop van de zeventiger 
jaren zouden deze sentimenten toenemen (hoofdstuk 5).

Optimisme op de drempel van de crisis
Bij het verschijnen van de Nota Herstructurering in 1972 werd over het algemeen positief 
terug gekeken op de eerste zeven jaar mijnsluitingsbeleid. Veel mijnwerkers waren succesvol 
herplaatst en de werkloosheid was (relatief ten opzichte van Nederland) niet al te hoog 
opgelopen. Wel werd geconstateerd dat er nog grote sociaal-maatschappelijke kwesties 
speelden en het herstructureringsproces niet ten einde zou zijn na de sluiting van de laatste 
mijnzetel. Er zou dan ook voor de langere termijn een Perspectievennota voor Zuid-Limburg 
(PNL) komen (reeds aangekondigd in 1971). De publicatie van deze nota zou echter nog een 
aantal jaar op zich laten wachten, om meer onderzoek vooraf te kunnen doen.

Gedurende de periode van het opstellen van de nota zouden de eerste successen van het 
overheidsbeleid echter grotendeels teniet gedaan worden. De wereld stond namelijk aan de 
vooravond van een economische klap waarop men niet voorbereid was: de oliecrisis en de 
gevolgen van een monetaire crisis. De daaropvolgende jaren kunnen in meerdere opzichten 
gezien worden als een overgangsperiode. Een tussenperiode waarin er vooral uitgekeken werd 
naar de PNL, terwijl de economische recessie ervoor zorgde dat de werkloosheid torenhoog 
opliep. In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op deze periode tussen de 
mijnnota’s en het verschijnen van de PNL.
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Van DAF naar NedCar

Begin 2011 leefde het personeel van NedCar voor de zoveelste keer in haar bestaan in 
spanning: blijft het bedrijf voortbestaan of niet? En zo ja, in welke vorm en omvang? Vragen 
die vaker aan de orde zijn geweest in de geschiedenis van deze autofabriek. De verschillende 
innovaties in deze conjunctuurgevoelige industrie hebben niet geleid tot een stabiele of 
groeiende werkgelegenheid in de loop der tijd. Gelukkig wordt de fabriek in 2012 
overgenomen door de VDL groep die er voor BMW auto’s gaat produceren.

DAF kampt met een tekort aan productiecapaciteit halverwege de jaren 60. In Born in Zuid- 
Limburg kan een nieuwe fabriek gebouwd worden. Het is aantrekkelijk daar een nieuwe 
fabriek te bouwen met de overheidssubsidies die ter beschikking gesteld worden om 
vervangende werkgelegenheid voor de werkloze mijnwerkers te creëren. In 1967 start de 
productie van personenauto’s bij DAF in Born. Koningin Juliana opent de fabriek in 1968. Het 
is een assemblagefabriek waar in de beginjaren de innovatieve DAF Variomatic met het 
unieke ‘pientere pookje’ gemaakt wordt. Sinds 1967 worden er meer dan 4.6 miljoen auto’s 
geproduceerd en zijn er 18 nieuwe modellen geïntroduceerd.

Het oorspronkelijk Nederlandse bedrijf kent in de loop der jaren verschillende eigenaren, 
waardoor in Born op de produktielijn niet alleen auto’s van het merk DAF gemaakt worden, 
maar ook Volvo (vanaf 1972 tot 2001), Mitsubishi (vanaf 1991) en Mercedes Benz (de Smart 
For Four in 2004). Op de innovatieve geautomatiseerde productielijn kunnen verschillende 
modellen van verschillende merken tegelijkertijd gemaakt worden. Ook de manier waarop 
het werk georganiseerd wordt, is innovatief: de werknemers werken in teams aan de lopende 
band aan een aantal activiteiten in plaats van aan een lopende band waar individuele 
werknemers ieder hun eigen gespecialiseerde activiteit verrichten. Dit leidt tot een vrij grote 
flexibiliteit van medewerkers65, een grotere betrokkenheid en een grotere arbeidssatisfactie. 
Daarnaast is er nog een andere vorm van flexibiliteit geïntroduceerd: naast vaste krachten, 
werken er ook veel uitzendkrachten. In de loop der jaren wordt de omvang van de flexibele 
groep werknemers steeds groter. Deze flexibiliteit in de personeelsbezetting is noodzakelijk 
om snel te kunnen reageren op veranderingen in de markt. Daarnaast worden steeds meer 
activiteiten ‘ge-outsourced’ en vestigen zich veel toeleveranciers rondom NedCar. Het 
personeelsbestand van NedCar zelf vermindert daardoor.

De automobielindustrie is een zeer conjunctuurgevoelige sector. Dat ondervinden DAF, Volvo 
Car en NedCar in de loop der tijd ook. In 1973 lijkt DAF iets meer dan 100.000 auto’s te 
produceren; dat aantal wordt net niet gehaald als gevolg van de crisis in het Midden-Oosten. 
In 1974 valt de productie vervolgens met ruim een derde terug. Het aantal werknemers wordt 
verminderd. Na een stijging in de jaren tachtig daalt begin jaren negentig de productie 
wederom bij een neergaande conjunctuur; door reorganisaties loopt het personeelsbestand 
terug van bijna 9.300 in 1990 naar ruim 4.800 in 199366. De productie van auto’s stijgt later in 
de jaren negentig tot ruim 250.000 en daalt vervolgens weer tot 50.000 in 2009. Eind 2009 
waren er (nog) 1.593 medewerkers in dienst bij NedCar67, voornamelijk mannen (95%). Zij 
hebben negentien verschillende nationaliteiten. De meeste werknemers hebben de 
Nederlandse (1.268), Belgische (181), Italiaanse (45) en Marokkaanse (37) nationaliteit. Twee 
derde van de medewerkers is 21 jaar of langer in dienst; 85% van de medewerkers is 41 jaar 
of ouder.

65 P. van der Steen (2011), ‘Mitsubishi laat flexibele NedCar naar de toekomst raden’, NRC Handelsblad 15 maart, 
pp.28-29.

66 P. Thuis en B. van Diepen (1994), NedCar, in: A. Th. M. van Iterson en A. van Witteloostuijn, Casusboek interne 
organisatie; structuur, cultuur en beheersing, Schoonhoven, Academic Service, pp. 176-200.

67 Eind 2008 waren dit nog 1.892 werknemers, volgens het sociaal jaarverslag 2009, p.2.
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4.5 Middelen68

In totaal werd in de periode 1965-1972 door het Rijk bijna ƒ 1,4 miljard aan de 
herstructurering gespendeerd (staat 4.5). Het grootste deel hiervan (ruim één miljard), ging 
direct naar de mijnindustrie in de vorm van:
1. objectieve steun en steun op basis van ondersteuningswetten die reeds van kracht waren, 

namelijk de wet van 1 juli 1948, circa ƒ 10 miljoen per jaar ten behoeve van het tekort in 
de pensioenkas van het Algemeen Mijnwerkersfonds (AMF) en de wet van 1 augustus 1964, 
ƒ 25,5 miljoen per jaar ten behoeve van de pensioenkas van het AMF, de ziekenkassen en 
de pensioenkas van het beambtenfonds69. De objectieve steun was nodig om de 
concurrentiepositie van de mijnen met het buitenland te verbeteren in verband met de 
ongunstige verhouding tussen werkenden en uitkeringstrekkenden. Er hadden in de Zuid- 
Limburgse mijnindustrie namelijk relatief weinig mensen recht op een uitkering, ten 
opzichte van het aantal werkenden waarvoor de werkgevers afdracht betaalden70. De 
mijnondernemingen hadden in het Nederlandse sociale verzekeringsstelsel dus relatief 
hogere kosten dan andere industrieën, waarvoor zij door de overheid middels objectieve 
steun gecompenseerd werden;

2. subjectieve steun aan de particuliere mijnen om de productie voort te kunnen zetten 
zolang dat voor de werkgelegenheid noodzakelijk was (ruim ƒ 324 miljoen);

3. wederaanpassingsregelingen voor medewerkers in de mijnindustrie, in de vorm van 
wachtgeldregelingen, aanvulling van loon bij nieuw werk en uitkering bij onvrijwillig 
ontslag. Tevens werden deze fondsen gebruikt voor herscholing (ruim ƒ 124 miljoen);

4. aankoop Domaniale Mijn door de staat (voor ƒ 26,5 miljoen);
5. rente in verband met vertraagde uitkering steun aan particuliere mijnbedrijven (bijna 

ƒ 49 miljoen).

Naast de middelen die direct aan de mijnindustrie werden uitgekeerd, werd er ook 
geïnvesteerd in het aantrekken van bedrijven (staat 4.5 onder ‘overige overheidsbijdrage’: 1. 
SIOL en IPR), het verbeteren van de infrastructuur (2, 3 en 5), in sociaal-maatschappelijke 
programma’s (6 en 7), in voorlichting voor aan de mijnen toeleverende bedrijven (8. Subsidies 
aan Commissie Opvoering Productiviteit) en in werkgelegenheidsprogramma’s (4 en 9) 71. Deze 
laatstgenoemde werkgelegenheidsprogramma’s waren kortetermijnprojecten voor tijdelijk 
werk.

68 Deze paragraaf is gebaseerd op de inventarisatie die Etil hiervan in 1990 maakte, aangevuld met verklaringen uit 
de Eerste en Tweede Mijnnota en de Nota Herstructurering.

69 Bron: Eerste Mijnnota (1965).
70 Voor een uitgebreide verklaring over de verschillen in sociale afdracht tussen de mijnen en andere industrieën 

wordt verwezen naar de Eerste Mijnnota (1965).
71 Met uitzondering van SIOL/IPR, wordt er in de mijnnota’s weinig tot geen inhoudelijke uitleg bij deze 

overheidsbijdragen gegeven.
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1965
1969

1970
1972

1965
1972

STAATSBIJDRAGE DIRECT NAAR DE MIJNINDUSTRIE In mln gld

1a. Objectieve Steun 102,6 97,0 199,6

1b. Wetten van 1948 en 1964: steun 178,7 105,6 284,3

2. Subjectieve Steun 90,9 233,3 324,2

3. Wederaanpassingsregelingen 44,7 79,6 124,3

4. Domaniale Mijn 15,3 11,2 26,5

5. Rentebedragen 22,6 26,1 48,7

Subtotaal 454,8 552,8 1.007,6

OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGE

1. Op grond van de SIOL/IPR 85,0 62,2 147,2

2. Voor de Verbetering in de Industriële Infrastructuur 50,0 52,5 102,5

3. Voor Infrastructuurverbeterende Werken in het kader van de 
extra ƒ  100 mln programma's 67,0 - 67,0

4. Aan subsidies in aanvullende werkgelegenheidsprogramma's 21,5 - 21,5

5. Verbetering van toeristische infrastructuur 1,0 3,5 4,5

6. Extra-subsidies CRM met betrekking tot het sociale welzijn 7,4 9,1 16,5

7. Investeringsbedragen ten behoeve van sociale werkverbanden 10,5 - 10,5

8. Subsidies aan Commissie Opvoering Productiviteit 0,3 0,1 0,4

9. Voor Structuur en milieuverbeterende werken in het kader 
van het werkgelegenheidsprogramma 1972 II ±20,0 ±20,0

Subtotaal 242,7 147,4 390,1

TOTAAL 697,5 700,2 1.397,7

Staat 4.5 Overheidsbijdragen aan Zuid-Lim burg in verband met de m ijnsluiting, 1965-1972

Bron: Nota Herstructurering 1972.

Uit de bovenstaande bestede middelen kan geconcludeerd worden dat in de eerste zeven jaar 
van het sluitings- en herstructureringsbeleid, de nadruk in financiële zin op steun aan de 
resterende mijnbedrijven lag (totaal ruim één miljard gulden). Dit bedrag is immers ongeveer
2,5 maal zo groot als het bedrag van bijna ƒ 400 miljoen dat in de periode 1965-1972 aan 
overige overheidsbijdragen (die grotendeels op structuurverbeteringen waren gericht) is 
besteed. Met andere woorden: in deze eerste zeven jaar is veel meer geld besteed aan het 
overeind houden van de te sluiten mijnen (waaronder slechts een relatief klein deel van ƒ 124 
miljoen bestemd voor wederaanpassingsregelingen) dan aan maatregelen om de toekomstige 
industriële structuur van de economie te versterken. Staat 4.5 geeft ook aan dat er meer 
financiële middelen aangewend zijn voor het verbeteren van de infrastructuur (totaal ƒ 174 
miljoen) dan voor de SIOL- en IPR-uitkeringen, die uit het oogpunt van duurzame werk
gelegenheid waren bedoeld (ƒ 147 miljoen). Hier zijn echter nog niet de kosten in 
meegenomen voor het verplaatsen van rijksdiensten en bedragen direct en indirect 
geïnvesteerd in de DAF-fabriek. Meer dan veertig miljoen gulden (ruim 10% van de ‘overige 
overheidsbijdrage’) werd besteed aan tijdelijke werkvoorzieningen. Het minste is besteed 
aan de indirecte effecten: bestedingen aan sociaal-maatschappelijke doelen en voorlichting 
aan toeleveranciers waren samen goed voor ƒ 27,4 miljoen.
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Concluderend kan gesteld worden dat van de drie doelstellingen in de eerste mijnnota 
(productiebeperking en sluiting, ondersteuning resterende mijnbedrijven en industriële 
herstructurering) verreweg het minste geld is gegaan naar de voor de toekomst relevante en 
nodig geachte industriële herstructurering of industriële differentiatie. Het meeste geld is 
daarentegen geïnvesteerd in de ondersteuning van de resterende mijnbedrijven die op zich 
geen toekomst meer hadden maar voorlopig nog niet gesloten werden of konden worden. 
Immers, er was nog niet voldoende vervangende werkgelegenheid gecreëerd dan wel was 
sprake van het ondersteunen van deze bedrijven om nog enigszins concurrerend te blijven en 
moesten salarissen doorbetaald worden. Een beperkt deel van deze middelen had betrekking 
op wederaanpassingsregelingen voor medewerkers in de mijnindustrie in de vorm van 
wachtgeldregelingen, aanvulling van loon bij nieuw werk en uitkering bij onvrijwillig ontslag. 
De in de tweede mijnnota nodig geachte investeringen op sociaal-maatschappelijk gebied 
waren relatief (zeer) beperkt van aard. Er was weinig tot geen controle op de bestede 
middelen.

4.6 SWOT

Het navolgende overzicht van de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van en in de 
regio is gebaseerd op een aantal termen en concepten die tegenwoordig gehanteerd kunnen 
worden om een regio te beoordelen. Het oordeel is gebaseerd op de manier waarop men er 
- naar onze mening - in de desbetreffende periode tegen aankeek. Het oordeel is dus niet 
gebaseerd op de manier waarop wij de situatie en ontwikkelingen met de kennis van nu 
zouden beoordelen. Dit geldt voor elke SWOT-analyse in dit rapport.

Sterkten Zwakten
• Besluit om mijnen te sluiten wordt breed 

gedragen
• Doortastend optreden en heldere besluit

vorming regering in 1965
• Medewerking en meedenken van vakbond 

bij mijnsluiting zorgt voor beleid dat er 
alleen gesloten mag worden als er redelijk 
uitzicht op vervangende arbeidsplaatsen 
was

• Van-werk-naar-werk-begeleiding door 
arbeidsbureaus, inclusief (bij-, op- of 
om)scholing

• Erkenning van sociaal belang mijnen (maar 
in de uitvoering stond economisch belang 
voorop, zie zwakten)

• Flexibel beleid maakt snelle sluitingen 
mogelijk als het kan, maar kan ook 
sluitingen opschorten als deze nog niet 
mogelijk zijn (in verband met vervangende 
werkgelegenheid)

• Prioriteit geven aan oudere (lastiger te 
plaatsen) werknemers

• Kortetermijngedachte (bij Tweede Mijnnota 
in 1969 wordt voor de gevolgen niet verder 
gekeken dan 1975)

• Weinig budget en weinig concreet beleid om 
de sociale gevolgen van de mijnsluiting op te 
vangen

• Hoewel problemen voor toeleverende 
bedrijven wel gesignaleerd worden, zijn er 
voor hen geen concrete steunmaatregelen

• Niet altijd oog voor locatie en type 
werkgelegenheid dat als vervanging werd 
aangetrokken

• Blauwdrukplanning
• Weinig structuur in stimuleringsbeleid
• Te weinig nadruk bij herstructurering op 

Oostelijke Mijnstreek, die het hardst 
getroffen zal worden

• Grootste deel van overheidsbijdrage niet 
gericht op industriële herstructurering en 
toekomst maar op in stand houden van te 
sluiten mijnen; relatief weinig geld besteed 
aan investeringen op sociaal
maatschappelijk gebied

• Geen monitoring van en controle op 
bestedingen, geen sancties bij niet nakomen 
afspraken

• Geen specifiek sectorbeleid
• Geen concrete doelstellingen of targets 

gesteld voor het sub-regionaal beleid en de 
besteding van de geïnvesteerde bedragen 
van bijna ƒ  1,4 miljoen
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Kansen Bedreigingen
• Door re-industrialisatie van Limburg kan de 

afhankelijkheid van één dominante 
industrie ongedaan gemaakt worden

• De economische hoogconjunctuur eind 
jaren zestig, begin jaren zeventig (tot de 
oliecrisis)

• Mensen kunnen (tijdelijk) werk over de 
grens vinden

• Nieuwe vestigingen kunnen voor positief 
sneeuwbaleffect op andere sectoren zorgen

• Conjuncturele neergang
• Structuurverandering van economie: van 

primaire en secundaire sector naar tertiaire 
en quartaire sector

• Economisch zwakke bedrijven komen af op 
incentives en subsidies: leidt tot tweede 
ontslaggolf (= geen versterking industriële 
structuur)

• Oudere mijnwerkers lastig te herplaatsen
• Discrepanties tussen opleidings- en werk

niveau van mijnwerkers, ten opzichte van de 
gecreëerde nieuwe arbeidsplaatsen

• Grote arbeidsinstroom, naast beschikbaar 
gekomen oud-mijnwerkers, door babyboom 
en toenemende participatie vrouwen

• Ook in de landbouw en industrie zijn door 
rationalisering en structuurwijzigingen 
minder mensen nodig (ontslagen)

• Veel kleine gemeenten, waardoor integraal 
beleid moeilijk is

• Overoptimisme na eerste goede resultaten 
en daardoor versnelling sluitingsproces

• Wederopbouw sterk afhankelijk van 
particuliere initiatieven.

• Terugkeer pendelaars
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5 TUSSEN CRISES EN PNL: 1972-1978

5.1 Inleiding

Begin jaren zeventig heerste er groot optimisme over de eerste jaren van herstructurering in 
Limburg. De mijnindustrie kon sneller afgebouwd worden dan voorzien en de werkloosheid 
was slechts beperkt opgelopen. Wel zou er voor de langere termijn nog genoeg werk aan de 
winkel zijn. In 1971 werd daarom in de regeringsverklaring van het kabinet Biesheuvel 
aangekondigd dat er een Perspectievennota voor Zuid-Limburg (PNL) zou komen. Hiervoor 
waren echter nog enkele omvangrijke onderzoeken als input nodig. Totdat deze afgerond 
zouden zijn, kwam er een interim-nota: de Nota Herstructurering Zuid-Limburg. Deze werd in 
1972 met veel optimisme gepresenteerd. Een jaar later zorgden de olie- en monetaire crisis 
er echter voor dat de wereldwijde economie in een jarenlange depressie terecht zou komen.

De omslag van de conjunctuur kenmerkte de periode 1972-1978. In een periode die vol 
optimisme begon, werd men plots geconfronteerd met een economische situatie die men al 
decennia niet meer had gezien. Het beleid was hier dan ook niet op voorbereid, waardoor 
men vooral vooruit ging kijken naar het verschijnen van de Perspectievennota. Deze liet 
echter lang op zich wachten, waardoor gedurende enkele jaren het gevoerde beleid nog 
gebaseerd was op een inmiddels achterhaald optimisme. De werkelijkheid achterhaalde het 
beleid met faillissementen, oplopende werkloosheid en een overheid die niet of nauwelijks 
geëquipeerd was om met de herstructurering in crisistijd om te gaan. De crises zouden ook 
aantonen dat het gevoerde beleid in de eerste jaren van herstructurering minder effectief 
was geweest dan men tot op dat moment dacht.

In dit hoofdstuk wordt teruggekeken op de periode tussen de twee mijnnota’s en het 
verschijnen van de Perspectievennota Zuid-Limburg, met een terugblik op het optimisme dat 
er aanvankelijk was, de doelstellingen in de Nota Herstructurering, hoe één en ander in 
crisistijd uitpakte en wat er ondanks de lastige tijden toch voor elkaar is gekregen.

5.2 Doelstellingen

De Nota Herstructurering Zuid-Limburg kan grotendeels gezien worden als een voortzetting 
van het beleid dat met de eerste en tweede mijnnota werd ingezet. De nota veronderstelde 
dat het herstructureringsproces globaal bekeken tot op dat moment bevredigend was 
geweest. De kolenmijnen waren sterk ingekrompen zonder dat dit tot grote fricties had 
geleid. Daarbij worden de persoonlijke problemen die bij dit omschakelingsproces komen 
kijken, erkend. Vandaar dat er in deze nota werd gesteld dat er meer aandacht moest komen 
voor het sociale vraagstuk, om ook deze problemen op te lossen. Deze nota reikte ook 
handvatten om de nog producerende mijnen te sluiten, de werkgelegenheid te stimuleren en 
de pensioenproblematiek aan te pakken.

Sluitingsbeleid
De laatste mijnen die nog open waren, zouden op korte termijn sluiten. Het betrof de 
geïntegreerde Staatsmijn Hendrik/Emma, de mijnzetels I en III/IV van de Oranje Nassau 
Mijnen B.V. en de geïntegreerde mijnzetel Julia/Laura van de N.V. Laura en Vereeniging. Het 
tempo van sluiting bleef afhankelijk van de herplaatsingsmogelijkheden van de betrokken 
werknemers. Het beoogde doel bleef ook nog steeds om de in de Tweede Mijnnota 
vastgelegde datum van 1 oktober 1974, als datum waarop alle mijnen gesloten zouden zijn, te 
halen.
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Werkgelegenheid
Het creëren van werkgelegenheid bleef de topprioriteit om het verlies van arbeidsplaatsen in 
de mijnen te compenseren. Om een evenwichtige economische ontwikkeling te stimuleren 
werd voorafgaand aan het verschijnen van de Nota Herstructurering reeds de Stichting 
Economische Ontwikkeling Zuid-Limburg (SEOL) opgericht. Met behulp van het Etil verstrekt 
deze instantie adviezen aan ondernemingen bij economische vraagstukken. In de Nota 
Herstructurering worden verder enkele concrete initiatieven aangekondigd.
• De IPR werd op een paar punten aangepast; de regeling werd voor uitbreiding verhoogd 

van 10% premie op investeringen naar 15% (was tussentijds verlaagd), tevens werd de 
regeling verruimd voor bedrijven die zich verplaatsen vanuit het westen naar het 
herstructureringsgebied en voor stuwende dienstverlening.

• Voorbereiding van de vestiging van de medische faculteit en academisch ziekenhuis in 
Maastricht.

• Op korte termijn 2.000 arbeidsplaatsen creëren en op langere termijn vestiging van te 
spreiden rijksdiensten (3.000 arbeidsplaatsen) in de Oostelijke Mijnstreek.

• Voortzetting van stimulering toeristische projecten met een trekpaardfunctie.
• De overheid wilde het beleid ten aanzien van het Midden- en Kleinbedrijf voortzetten. Er 

zouden onderzoeken naar de gevolgen van de mijnsluiting voor het MKB uitgevoerd 
worden en vervolgens adviezen worden opgesteld.

Pensioen en sociale vraagstukken
In de Nota Herstructurering werd ook stilgestaan bij enkele regelingen rond de pensioen
voorzieningen voor de mijnwerkers. Er werd besloten om deze deels vanuit de staatskas te 
financieren en deels te putten uit de aanzienlijke stille reserves van het Algemeen 
Mijnwerkersfonds. Daarnaast was er aandacht voor het sociale vraagstuk. De oud-mijnwerkers 
kampten met verschillende problemen zoals het wegvallen van materiële zekerheid en een 
onduidelijk toekomstperspectief. Het regionaal welzijnswerk kreeg de mogelijkheid om 
activiteiten voor de oud-mijnwerkers te subsidiëren. Hiervoor zou tot 1977 een bedrag van ƒ 8 
miljoen voor activiteitensubsidies en ƒ 3  miljoen voor investeringssubsidies beschikbaar 
worden gesteld.

5.3 Proces

Beleid ingezet met Nota Herstructurering
De kleine conjuncturele teruggang had in de periode 1970-1972 voor een toename van de 
werkloosheid geleid. De toename van de werkloosheid bleef in deze periode namelijk beperkt 
vanwege de toenemende pendel naar Duitsland en instroom in de WSW. Voor de periode 
1972-1975 werd in de Nota Herstructurering uitgesproken dat de 10.200 overgebleven 
mijnwerkers zouden afvloeien, waarvan voor 5.250 een nieuwe arbeidsplaats gecreëerd zou 
moeten worden. Daarnaast was er ook een werkgelegenheidsvermindering in de landbouw 
gaande, die voor enkele honderden additionele werkzoekenden zou zorgen en de beroeps
bevolking met circa 2.000 mannen zou groeien72. Aangezien de oud-mijnwerkers in andere 
beroepen een hogere pensioenleeftijd zouden hebben, zou dit ook voor een grotere 
beroepsbevolking zorgen, hetgeen voor de periode 1975-1985 op een extra-aanwas van 15.000 
personen geraamd werd. Er zouden dus nog veel arbeidsplaatsen gecreëerd moeten worden. 
Mede met het oog hierop werd de IPR versoepeld.

De verwachtingen voor de periode 1972-1978 waren rooskleurig. Er werd namelijk 
verondersteld dat er tekenen waren dat de conjunctuur weer zou aantrekken. Daarnaast werd

72 Over de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen werd niet gesproken in de Nota Herstructurering.
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de gunstige geografische ligging van Zuid-Limburg ten opzichte van de West-Europese markt 
als een pre beschouwd. De verwachting was dat het ruime aanbod aan personeel een 
belangrijke factor zou vormen bij de vestigingsplaatskeuze voor bedrijven die zich in 
Nederland wilden vestigen. Als laatste werd in de nota nog de nieuwe wet SIR (Wet op 
Selectieve Investeringsrekening) genoemd die vestiging van bedrijven in de Randstad 
ontmoedigde en vestiging buiten de Randstad aanmoedigde om spreiding van 
werkgelegenheid te stimuleren.

Naast deze arbeidsmarktmaatregelen werd er in de nota gesteld dat de situatie in de 
Oostelijke Mijnstreek minder rooskleurig was dan in de Westelijke Mijnstreek. In die regio lag 
immers het merendeel van de mijnen, waardoor de sluiting van de mijnen hier een groot 
effect had op de omgeving. De overheid streefde er dan ook naar om de steun zoveel 
mogelijk ten goede van deze regio te laten komen. Om werkgelegenheid te verschaffen 
zouden er rijksdiensten in de Oostelijke Mijnstreek gevestigd worden.

Praktijk negatiever
In de praktijk ging het er minder rooskleurig aan toe. Er was namelijk sprake van een periode 
van economische neergang. Die verslechtering van de economie was een wereldwijd 
verschijnsel. Overal steeg de werkloosheid, maar de situatie was in Limburg extra dramatisch 
door de sluiting van de mijnen. Er was onvoldoende vervangende werkgelegenheid gecreëerd, 
waardoor vele werklozen (vooral veel jongeren) die de arbeidsmarkt opstroomden, geen baan 
konden vinden. De pendel naar Duitsland (voornamelijk in industrie, woning- en utiliteits
bouw) voorkwam in de jaren zestig en zeventig een grotere werkloosheid in het herstruc- 
tureringsgebied73, maar verdoezelde ook het feit dat er te weinig werkgelegenheid gecreëerd 
was, met name met het oog op de babyboomgeneratie die massaal de arbeidsmarkt betrad.

Van de bedrijven die met overheidssubsidies of door de particuliere mijnen naar Zuid-Limburg 
gehaald waren, verkeerden vele (vooral in de metaalsector) in moeilijkheden74. Een aantal 
nieuwe industriële bedrijven kon het niet bolwerken en er vloeide veel nieuw gecreëerde 
werkgelegenheid weer af75. Ook de buitenlandse moedermaatschappijen van de particuliere 
mijnen kwamen in de problemen. Zo bezweek het Huis de Wendel, eigenaar van Oranje 
Nassau, bijna onder de schulden als gevolg van de crisis in de staalindustrie. Er zat niets 
anders op dan haar staalbedrijven af te staan aan de Franse staat76. Uiteindelijk creëerden de 
particuliere mijnonderneming minder werkgelegenheid dan er verloren ging77.

Limburg wachtte op redding uit Den Haag en het bedrijfsleven nam zelf niet veel initiatief. Er 
was weinig structuur in het stimuleringsbeleid en miljoenen werden in bodemloze putten 
gegooid78. Er was geen vigerend beleid dat inspeelde op de economische crisis en er werd 
vooral vooruitgekeken naar de PNL die alsmaar op zich liet wachten. De angst overheerste om 
in crisistijd nog meer arbeidsplaatsen te verliezen. Er werden daarom veel in moeilijkheden

73 De absolute piek in grenspendel lag in 1973, toen er circa 16.900 Zuid-Limburgers over de grens in Duitsland 
werkten, zie: Bouwens, 2008.

74 Tinnemans, W. (1988) De tweedeling van Zuid-Limburg, Intermediair 18, 6 mei 1988.
75 Zo moesten NV Everts en Van der Weijden en Anker-Laura Motoren in 1978 de productie staken.

(Geilenkirchen,’Anker-Laura Motoren’, niet-gepagineerd. Zie www.domanialemijn.nl).
76 Peet & Rutten (2009), pp. 381-382.
77 Hoewel er geen exacte bedragen bekend zijn, wordt vaak gesteld dat de investeringen in de Limburgse economie 

door de particuliere mijnbedrijven in schril contrast stonden ten opzichte van de steun die de particuliere 
mijnbedrijven van de overheid kregen. Eind jaren zeventig werd er dan ook getwijfeld aan de oprechtheid van de 
mijnondernemingen ten aanzien van de herstructurering en werden er vraagtekens geplaatst bij overheids
controles en het ter bestemming geraken van het beschikbare geld. Zie: Bormans, N.J.R. (1989): Serie
lessenpakketten voor de vakken aardrijkskunde en geschiedenis ten behoeve van het secundair of voortgezet
onderwijs in het kader van de herdenking "150 jaar twee Limburgen". De Limburgse steenkool: vroeger en nu. 
Uitgegeven door de provinciale besturen van Belgisch en Nederlands Limburg.

78 Aldus dr. Kremers en dhr. B. Joosten in een interview.
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geraakte individuele bedrijven geholpen. In veel gevallen bleek dit achteraf tevergeefs en 
gingen de bedrijven later alsnog failliet79. Hierdoor is er veel geld uitgegeven met uiteindelijk 
weinig resultaat. Men had vooral oog voor het behoud van arbeidsplaatsen, in plaats van de 
opbouw van duurzame werkgelegenheid.

Na het vertrek van ‘Bureau Bloemendal’, begin zeventiger jaren, zat er nog maar weinig 
coördinatie in de herstructurering. Er waren veel gemeenten die elkaar beconcurreerden en 
de Provincie Limburg was (nog) niet bij machte om een duidelijke coördinerende rol te 
spelen80.

Grote sociaal-maatschappelijke problemen
Op sociaal-maatschappelijk gebied werden de gevolgen van de mijnsluiting ook steeds 
duidelijker. De hoge olieprijs zorgde na 1970 voor een daling van de winsten en sluiting van 
bedrijven. Sommige ex-mijnwerkers verloren opnieuw hun baan, soms zelfs twee of drie keer. 
Zij raakten dan ook ontmoedigd. In hun ogen hadden de beleidsmakers gefaald: er was onvol
doende gezorgd voor duurzame werkgelegenheid ter vervanging van de arbeidsplaatsen in de 
mijnen. Er gingen onder oud-mijnwerkers dan ook stemmen op om de mijnen weer te openen. 
Zij wilden hier echter zelf meestal niet meer in werken81.

Mensen zonder werk waren zeer ontevreden met hun eigen situatie en waren overwegend 
bereid werk te aanvaarden. Dit wel onder bepaalde voorwaarden zoals: vast werk, inkomen 
niet minder dan uitkering, werk niet te onbekend of te ver van huis, een eerlijke behandeling 
door de werkgever, arbeid overeenkomend met lichamelijke capaciteiten82. Oud-mijnwerkers 
werden na ontslag of prepensioen gedwongen een heel nieuwe levens- en werkstijl te 
adopteren. Zo konden mijnwerkers nauwelijks als vader functioneren, vanwege de zware 
fysieke arbeid en de werktijden. Na de omschakeling gingen zij zich echter wel bemoeien met 
het huishouden en met de opvoeding van de kinderen83. Het in de jaren zeventig toegenomen 
aantal echtscheidingen wordt hier dan ook vaak aan toegeschreven, net als de toegenomen 
criminaliteit en drugsproblematiek84. De werkloze oud-mijnwerkers wisten zich namelijk vaak 
geen raad met hun vrije tijd, stonden machteloos tegenover het maatschappelijke isolement 
en het geringe inkomen waaruit geen eer te behalen viel85.

Ook als men wel nog werk had, was er veel veranderd voor de ex-mijnwerkers. Er was een 
groot verschil tussen het werk in de mijnen en de arbeid die als vervangende werk
gelegenheid gecreëerd was. Het werk achter de lopende band bij bijvoorbeeld DAF was heel 
anders van aard dan het werken in de gevaarlijke mijnen, waar kameraadschap tussen de 
mijnwerkers hoog in het vaandel stond. Velen die de overstap maakten, waren niet geschikt 
voor dit werk86, sommigen verlieten DAF alsnog. Tevens ging men er ook in inkomen vaak fors 
op achteruit. Niet alleen het salaris was lager in de andere industrieën dan de mijnbouw, ook 
extra voordelen gingen verloren. Het mijnpersoneel ontving in ruil voor de prestaties namelijk 
ook goederen als diensten als woningen, kleding, voedsel, scholing, ontspanning en vermaak. 
Deze extra goederen en diensten kwamen overeen met ongeveer 50% extra boven het 
eigenlijke loon.

79 Aldus de heer B. Joosten in een interview. Dit fenomeen paste ook in het landelijk beleid dat vooral gericht was 
op behoud van arbeidsplaatsen (defensief beleid).

80 Van Elmpt (2011).
81 Cornelis (1982), p. 76.
82 Cornelis (1982) p. 76.
83 Zie bijvoorbeeld: Stollman (1971).
84 Hier is echter geen empirisch bewijs voor te vinden.
85 Cornelis (1982) pp. 76-78.
86 Dit punt werd door meerdere geïnterviewden naar voren gebracht.
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Beperkte successen in opmaat naar PNL
Ondanks de economische tegenwind, toenemende werkloosheid en sociaal-maatschappelijke 
onrust vinden er in deze periode wel een aantal belangrijke veranderingen in positieve zin 
plaats. In de opmaat naar de Perspectievennota Zuid-Limburg gaat de Provincie meer 
initiatief naar zich toe trekken. De Provincie Limburg kreeg namelijk een belangrijkere rol in 
de herstructurering. Dit gebeurde in eerste instantie door de actieve rol bij het opstellen van 
de perspectievennota. Uiteindelijk duurde het tot 1978 totdat de nota uiteindelijk 
vastgesteld werd en op basis daarvan bracht Rijk en Provincie structuur aan in het 
stimuleringsbeleid van na de mijnsluiting.
Halverwege de jaren zeventig kwam er ook weer meer lijn in de herstructurering door de 
oprichting van het Limburgs Investerings- en Ontwikkelingsfonds (LIOF). De bij het Etil 
ondergebrachte NV Industriebank in Limburg werd in 1975 namelijk verzelfstandigd en 
uitgebouwd tot NV Industriebank LIOF en kreeg de taak om de sociaal-economische structuur 
van Limburg te versterken. Taken en werkzaamheden die verspreid bij verschillende 
instellingen lagen, werden overgenomen zodat het LIOF het centrale instituut werd op dit 
terrein. Het LIOF had zowel een acquisitiedoelstelling als een ondersteunende functie. In de 
beginjaren trad het LIOF vooral op als redder van in moeilijkheden geraakte bedrijven, door 
voor subsidies te bemiddelen tussen de bedrijven en het Rijk. Hierdoor kwam het LIOF niet 
toe aan het ondersteunen van nieuwe bedrijven en kreeg het zelfs een slechte naam. Het 
LIOF kwam destijds bekend te staan als de “Laatste Instantie Op weg naar Faillissement”87. In 
latere jaren heeft het LIOF wel degelijk een belangrijke rol kunnen spelen bij de economische 
ontwikkeling en structuurversterking van Limburg.

Ten slotte zijn er ook enkele projecten, die al een aantal jaren in de pijplijn zaten, 
gerealiseerd kunnen worden in de jaren zeventig: er werd vooral flink doorgezet op het 
gebied van investeringen in de infrastructuur, in de vorm van de omvorming van de mijnzetels 
tot bedrijventerreinen of groengebieden (van zwart naar groen) en investeringen in het 
wegennet, met bijvoorbeeld de A79 tussen Heerlen en Maastricht als resultaat. Maar ook de 
kennisinfrastructuur werd versterkt met de opening van de medische faculteit in Maastricht in 
1976.

Deze beperkte successen verhullen echter niet dat de periode 1972-1976 als een tussen
periode gezien kan worden. De economische crisis zorgde voor werkloosheid, terwijl er geen 
beleid was dat actief op de conjuncturele neergang inspeelde. Op beleidsmatig gebied was er 
ook een overgang gaande, waarbij er langzaam een overgang van coördinatie door het Rijk 
naar een regionaal (provinciaal) gecoördineerd beleid overgegaan werd. Tussen 1972 en 1977 
is circa 1,3 miljard gulden aan de mijnsluiting en herstructurering gespendeerd88, waardoor 
het totaal van de periode 1965-1977 op 2,7 miljard gulden uitkwam. De resultaten waren hier 
echter niet naar: de werkloosheid was opgelopen tot twee keer het landelijk gemiddelde, de 
economische structuur was nog steeds niet duurzaam versterkt en de bevolking was 
ontmoedigd geraakt. Pas met de PNL zou de sanering van Zuid-Limburg gerichter en 
controleerbaarder verlopen.

87 Aldus B. Joosten, voormalig afdelingshoofd van het LIOF, in een interview. In het LIOF Bulletin nummer 4, ultimo 
september 1976, verschenen in oktober 1976, wordt ook melding gemaakt van het feit dat “„de  N.V. 
Industriebank LIOF de laatste tijd vooral in de publiciteit is gekomen waar het betrof bemoeienissen met 
Limburgse ondernemingen in moeilijkheden...” (p. 5).

88 Etil (1990), zie verder paragraaf 5.5.
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ABP: Werkgelegenheid en meer89

Een van de bekendste voorbeelden van de spreiding van rijksdiensten is de komst van het 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) naar Heerlen. Het vestigen van administratieve 
diensten in het herstructureringsgebied was in eerste instantie gericht op het verschaffen van 
arbeidsplaatsen voor beambten uit de mijnbouw. In de praktijk had het ABP echter meer 
toegevoegde waarde voor jongeren en als investeerder in de regio.

In 1973 werd de nieuwbouwlocatie van het ABP in Heerlen door Koningin Juliana officieel 
geopend. Destijds waren er al circa 1.200 mensen op de locatie werkzaam. Doordat er maar 
driehonderd werknemers vanuit Den Haag meeverhuisden, konden al aanstonds voor circa 900 
functies nieuwe (Zuid-)Limburgse werknemers worden aangetrokken, waaronder ongeveer 200 
oud-mijnwerkers. Vanuit de mijnen waren het vooral bovengrondse beambten die bij het ABP 
hun emplooi vonden. Voor ondergrondse mijnwerkers was slechts beperkte werkgelegenheid 
als hovenier, archiefmedewerker en in bodediensten.

Bij het aannemen van personeel was er geen sprake van een specifiek beleid om oud- 
mijnwerkers aan te nemen. Sollicitanten dienden zichzelf aan en waren veelal jongeren die 
na de middelbare school bij het ABP een opleiding kregen. Er waren ook geen afspraken met 
vakbonden en geen werk-naar-werk-begeleiding. Wel kregen de voormalig ondergrondse 
mijnwerkers de mogelijkheid om bijvoorbeeld in de archiefafdelingen in teamverband te 
werken, zoals zij dat ook vanuit de mijnen gewend waren. De grootste instroom van nieuwe 
medewerkers kwam dan ook niet van oud-mijnwerkers, maar vooral van jongeren, die na het 
behalen van hun middelbare schooldiploma bij het ABP aan de slag konden. Zij kregen dan 
eerst, in het kader van het algemene ABP-beleid, een opleiding over pensioenen of een hbo- 
opleiding. Door autonome groei en nieuwe taken en activiteiten (uitvoering andere 
regelingen, eigen hypotheekbedrijf en buitenlandse beleggingen) steeg het personeelsbestand 
sterk.

Het feit dat het ABP in zijn geheel naar Heerlen verplaatst was, zorgde voor een binding met 
de regio. Zo werd er samengewerkt met de lokale opleidingsinstituten, met de Limburgse 
Werkgeversvereniging (LWV) en werden veel opdrachten voor bouw, renovatie, drukwerk en 
interieurverzorging uitbesteed aan Limburgse partijen. In de tijd dat het ABP nog een 
vastgoedportefeuille had, was deze in Limburg relatief veel groter dan elders in het land. 
Zodoende zorgde het ABP, naast de directe werkgelegenheid, ook voor indirecte werk
gelegenheidseffecten en substantiële investeringen in de woningbouw in de regio.

Tot op de dag van vandaag is het per 1 januari 1996 geprivatiseerde en inmiddels tot APG 
omgedoopte concern met bijna 2.500 medewerkers één van de grootste werkgevers van 
Limburg en daarmee een voorbeeld van duurzame werkgelegenheid die succesvol naar het 
herstructureringsgebied verplaatst is.

5.4 Economische resultaten en maatschappelijke gevolgen

De laatste mijn werd op 31 december 1974 gesloten (Oranje Nassau I), ongeveer drie 
maanden later dan oorspronkelijk gepland. Het doel om het tempo van sluiting afhankelijk te 
laten zijn van de herplaatsingmogelijkheden van de betrokken werknemers was niet behaald, 
mede door de crisis, maar vooral omdat men er niet in geslaagd was voldoende arbeids
plaatsen te creëren voor de babyboomgeneratie die de arbeidsmarkt opstroomde. Een totaal 
van circa 12.300 banen is tot 1978 direct door de overheid gecreëerd of gefaciliteerd. Dit zijn 
de blijvende arbeidsplaatsen bij de verplaatste rijksdiensten (3.900), vestigingen van andere

89 Deze casus is tot stand gekomen op basis van een interview met voormalig ABP hoofd personeelszaken en 
laatstelijk directeur Public Affairs F. Jadoul en het boek ‘85 Jaar ABP’ door Vleugels, Kune en Kuipers (2007).
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bedrijven en instellingen als DAF, Rijksuniversiteit Limburg, Casino Valkenburg, Eurocontrol 
Beek en Afcent Brunssum (4.500) en WSW-plaatsen (2.900). Het is niet met zekerheid te 
stellen hoeveel arbeidsplaatsen er door de overheidsstimulering indirect gecreëerd zijn, 
doordat bedrijven opgestart of van de ondergang gered zijn met behulp van staatssteun.

Van de particuliere mijnbedrijven is alleen van de Oranje-Nassau Mijnen bekend hoeveel zij 
tot en met 1974 hebben geïnvesteerd in nieuwe activiteiten, namelijk ten minste ƒ 10,15 
miljoen in de sector delfstoffen en energie, ten minste ƒ 82,3 a 88,3 miljoen in nieuwe 
industriële activiteiten, en een onbekend bedrag in de dienstensector90. Het overgrote deel 
van de nieuwe investeringen van Oranje-Nassau is in deze periode (tot en met 1974) naar 
nieuwe industriële activiteiten in Zuid-Limburg gegaan. De bedragen staan in schril contrast 
tot de subsidies die Oranje-Nassau had ontvangen (ƒ 386 miljoen)91.

Er werden door ON tot en met 1974 ruim 1.000 nieuwe arbeidsplaatsen in Zuid-Limburg 
gerealiseerd, waarvan er bijna 870 werden ingenomen door werknemers van Oranje-Nassau 
die waren afgevloeid. Laura & Vereeniging en Willem-Sophia waren samen goed voor nog eens 
1.100 nieuwe banen, waarvan 170 plaatsen door het eigen mijnpersoneel werden bezet. Alles 
bij elkaar 2.200 (volgens Messing zelfs 2.300) nieuwe arbeidsplaatsen92. Na 1969 waren in de 
sector van de particuliere mijnindustrie ongeveer 10.000 arbeidsplaatsen vervallen, een 
veelvoud van het aantal nieuw gecreëerde arbeidsplaatsen.

Regionale com ponent ten opzichte
van het Nederlands gem iddelde

Arbeidsjaren In procentpunten Absoluut

1. Arbeidsvolume 218.700 -9,4 -47.800

2. Uitgaand pendelsaldo 4.400 0,8 4.300

3. Werkloosheid 26.900 2,3 11.500

4. WSW 6.400 0,5 2.700

5. Beroepsbevolking (1+2+3+4) 256.400 -5,8 -29.300

6. Arbeidsongeschikten 35.850 2,5 12.700

7. Dagonderwijsvolgenden -0,5 -2.300

8. Vervroegd gepensioneerden 1 1,2 6.000

9. Overigen 215.650 2,5 12.900

10. Niet-beroepsbevolking 15-64 jaar 
(6+7+8+9) 251.500 5,8 29.300

Totale potentiële beroepsbevolking (15-64 

jr) (5+10) 507.900 0 0

Staat 5.1 Sam enstelling potentiële beroepsbevolking (15-64 jaar), inclusief afw ijking ten opzichte  
van landelijk, uitgedrukt in absoluten, herstructureringsgebied, 1977

Bron: Etil, 1990.

De nieuw gecreëerde werkgelegenheid lag een stuk lager dan het aantal arbeidsplaatsen dat 
in de mijnen verloren was gegaan. Er was dus een werkgelegenheidstekort. Wanneer de 
werkgelegenheid (in arbeidsjaren) wordt afgezet tegen wat naar Nederlandse maatstaven 
gemiddeld zou zijn, was dit een werkgelegenheidstekort van 47.800 arbeidsjaren (staat 5.1).

90 Peet & Rutten (2009), pp. 383, 385, 386, tabellen 8.7 a-b-c.
91 De maatstaf voor de investeringen van de particuliere mijnen was het door de mijnsluiting vrijgekomen vermogen 

van Oranje-Nassau, dat door de Algemene Rekenkamer achteraf werd getaxeerd op ƒ  116,1 miljoen, zie Peet & 
Rutten (2009), p. 420.

92 Peet & Rutten (2009), p. 388.

61



Het tekort aan werkgelegenheid werd deels ondervangen door (teruglopende) pendel (in 
arbeidsjaren uitgedrukt 4.300 meer dan landelijk gemiddeld), meer WSW’ers (2.700), meer 
arbeidsongeschikten (12.700) en meer vervroegd gepensioneerden (6.000) dan landelijk. Maar 
het werkgelegenheidstekort uitte zich vooral in een veel hogere werkloosheid (11.500). De 
werkloosheid lag in 1977 2,3 procentpunt boven het landelijk gemiddelde.

5.5 Middelen

In de periode 1973-1977 trad er, ten opzichte van de eerste jaren van het sluitingsbeleid, een 
verschuiving op in de overheidsbijdragen. De staatsbijdrage direct aan de mijnindustrie nam 
af van meer dan een miljard tot bijna 660 miljoen gulden. Deze afname is grotendeels toe te 
schrijven aan het feit dat eind 1974 alle mijnen gesloten waren. Wel waren er nog steeds 
grote kostenposten in de vorm van de bijdragen aan de mijnpensioenfondsen (1b in staat 5.2), 
de subjectieve steun (2) en de wederaanpassingsregelingen (3).

De overige overheidsbijdrage, gericht op het stimuleren van de werkgelegenheid en de 
herstructurering nam daarentegen fors toe, van minder dan 400 miljoen tot ruim boven een 
miljard gulden. Er werd vooral veel steun gegeven aan individuele bedrijven (15), tijdelijke 
werkgelegenheidsprojecten (14a en b) en investeringen in de infrastructuur (7 en vooral 8). 
De investeringspremie regeling (IPR) bleef van kracht, al werd er relatief minder uitgekeerd 
dan in de periode 1965-1972 (6). Dit is niet verwonderlijk, aangezien investeringen in 
crisistijd vaak uitgesteld worden.

Niet alle bijdragen in staat 5.2 zijn regelingen specifiek voor Limburg. Een aantal bijdragen 
waren in het kader van nationaal beleid voor regionale stimulering93. Grote delen van het 
land hadden hier recht op. Met name een groot deel van de extra werkgelegenheids
programma’s (14a en b) zijn in het kader van nationale regelingen, en mogen dus niet als 
‘extra’ bijdrage van de overheid in verband met de mijnsluiting worden beschouwd. Zuid- 
Limburg had hoe dan ook recht op deze bijdragen. Wel is er meer steun naar Zuid-Limburg 
gegaan dan op basis van de werkgelegenheid en/of bevolkingsomvang verwacht zou mogen 
worden. Van de ruim 1,41 miljard gulden aan overheidsbijdragen is ruim 360 miljoen niet als 
‘extra’ te beschouwen, waardoor de bijdrage aan stimulering van de werkgelegenheid en 
herstructurering in het kader van de mijnsluiting op bijna 1,05 miljard uitkomt94.

Een groot deel van de overheidsbijdrage aan de herstructurering ging naar steun aan 
individuele bedrijven. Deze steun kon worden aangevraagd bij de Investeringsbank Limburg en 
later het LIOF door ondernemingen die in moeilijkheid geraakt waren95. Om de werkgelegen
heid te behouden konden zij een bedrag aanvragen dat, afhankelijk van de actuele stand van 
de werkloosheid, kon oplopen tot dertigduizend gulden per arbeidsplaats. In de praktijk bleek 
dat veel van de bedrijven die steun gekregen hadden, later alsnog failliet zijn gegaan96. Ook 
een bedrijf als Volvo (dat inmiddels de DAF-fabriek had overgenomen) heeft van deze steun 
gebruik gemaakt97.

93 In staat 5.2 aangegeven met een asterisk (*).
94 Aldus Etil (1990), p. 51.
95 Over de werking van deze regeling werd bijvoorbeeld gerapporteerd in het LIOF Bulletin, nr. 7, ultimo juni 1977, 

verschenen in augustus 1977.
96 Aldus de heer Joosten, voormalig afdelingshoofd van het LIOF, in een interview.
97 Bron: Etil (1990), p. 51.
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1965-1972 1973-1977 1965-1977

STAATSBIJDRAGE DIRECT NAAR DE MIJNINDUSTRIE In mln gld

1a. Objectieve Steun 199,6 20,2 219,8

1b. Wetten van 1948 en 1964: steun 284,3 255,9 540,2

2. Subjectieve Steun 324,2 186,8 511,0

3. Wederaanpassingsregelingen 124,3 162,8 287,1

4. Dominiale Mijn 26,5 10,5 37,0

5. Rentebedragen 48,7 20,2 68,9

Subtotaal 1.007,6 656,4 1.664,0

OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGE

6. Op grond van de SIOL/IPR 147,2 96,2 243,4

7. Voor de Verbetering in de Industriële Infrastructuur 102,5 35,0 137,5

8. Voor Infrastructuurverbeterende Werken in het kader 
van een drietal vierjarenprogramma’s 67,0 150,5 217,5*

9. Aanvullende werkgelegenheidsprogramma's 21,5 21,5

10. Verbetering van toeristische infrastructuur
11. Extra-subsidies CRM met betrekking tot het sociale 

welzijn

4,5

16,5

4,5

16,5

12. Investeringsbedragen ten behoeve van sociale werk
verbanden 10,5 10,5

13. Subsidies aan Commissie Opvoering Productiviteit 0,4 0,4

14a. Extra werkgelegenheidsprogramma's SoZa ±20,0 271,5 291,5*

14b. Extra werkgelegenheidsprogramma's EZ 17,8 17,8*

15. Steun aan individuele bedrijven 451,3 451,3*

Subtotaal 390,1 1.022,3 1.412,4

TOTAAL 1.397,7 1.678,7 3.076,4

Niet extra, in verhouding tot werkgelegenheid/bevolking 363,3 363,3

TOTAAL EXTRA 1.397,7 1.315,4 2.713,1

Staat 5.2 Overheidsbijdragen aan Zuid-Lim burg in verband met de m ijnsluiting, 1965-1977
Bron: Etil (1990).

Uiteindelijk is in de eerste twaalf jaar van herstructurering ruim 2,7 miljard gulden door de 
overheid aan de mijnsluiting en herstructurering uitgegeven. Ongeveer 61% hiervan ging 
direct naar de mijnindustrie en de mijnwerkers, de overige 39% naar investeringspremies, 
werkgelegenheidsprojecten, infrastructuur en sociaal-maatschappelijke doelen.
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5.6 SWOT

Sterkten Zwakten
• Meer aandacht voor sociaal belang dan in de 

eerdere nota’s
• Flexibel beleid maakt snelle sluitingen 

mogelijk, maar kon ook sluitingen 
opschorten als deze nog niet mogelijk zijn 
(in verband met vervangende 
werkgelegenheid)

• Pensioenregeling aansterken
• Nadruk bij herstructurering op Oostelijke 

Mijnstreek omdat dit gebied het hardst 
getroffen was door de mijnsluiting

• Concrete plannen AZM en medische 
faculteit

• LIOF coördineert (vanaf 1975) het 
aantrekken van bedrijven en kent financiële 
middelen toe (inclusief controle benutting)

• Geen beleid dat aansluit bij economische 
situatie

• Weinig budget voor sociale gevolgen 
mijnsluiting

• Niet altijd oog voor locatie en type 
werkgelegenheid dat als vervanging werd 
aangetrokken

• Versnipperde organisatie herstructurering, 
veel actoren, weinig coördinatie

• Provincie nog een kleine rol

Kansen Bedreigingen
• Gunstige situering ten opzichte van West- 

Europese markt
• Ruime aanbod arbeidskrachten trekt 

bedrijven aan
• Nieuwe vestigingen kunnen voor positief 

sneeuwbaleffect op andere sectoren zorgen
• Versterking MKB-beleid

• Conjuncturele neergang (oliecrisis)
• Werkloosheid stijgt sneller dan landelijk
• Economisch zwakke bedrijven komen af op 

incentives en subsidies: leidt tot tweede 
ontslaggolf en niet tot versterking 
industriële structuur

• Discrepanties tussen opleidings- en 
werkniveau van mijnwerkers, ten opzichte 
van de gecreëerde nieuwe arbeidsplaatsen

• Door babyboom grote arbeidsinstroom, 
naast beschikbaar gekomen oud- 
mijnwerkers

• Wirwar van instellingen en veel gemeenten, 
waardoor integraal beleid moeilijk is. 
Verantwoordelijkheid mijnsluiting en 
herstructurering lag bij het Rijk, waar idee 
heerste dat problemen grotendeels waren 
opgelost.
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6 HET PNL-BELEID: DE PERSPECTIEVENNOTA LIMBURG 1978-1990

6.1 Inleiding

De Perspectievennota voor Zuid-Limburg (PNL), die de plannen bevat om de gevolgen van de 
mijnsluitingen op te vangen in de jaren zeventig en later, kwam tot stand in de periode van 
conjuncturele neergang die in het vorige hoofdstuk is beschreven. De nota is gereed in 1977. 
Het is een langdurig proces van zeven jaar geweest alvorens deze nota klaar was. De nota 
werd al in 1971 aangekondigd tijdens de regeringsverklaring van het kabinet Biesheuvel. Eerst 
kwam echter de in het vorige hoofdstuk genoemde Nota Herstructurering in 1972 en daarna 
pas de Perspectievennota Limburg.
Dit hoofdstuk beschrijft en analyseert de inhoud, werking en resultaten van het PNL-beleid 
evenals de processen die plaatsvonden om gelden en projecten naar Limburg te halen ten 
einde de herstructurering inhoud te geven en te sturen. Terwijl in de voorgaande jaren de 
herstructurering van de industrie niet zoveel (gerichte) aandacht had gekregen, komt daar in 
deze periode nu wel meer nadruk op te liggen. Voor een goed begrip van hetgeen gebeurd is, 
is het zinvol allereerst aandacht te besteden aan het (landelijk) kader dat indertijd gold en 
het referentiepunt vormde voor de inhoud van diverse maatregelen en subsidies in Zuid- 
Limburg.

Het landelijk kader voor het PNL-beleid
De Perspectievennota Limburg ontstond in een periode waarin de nationale overheid een 
centraal gecoördineerd regionaal beleid voerde ter stimulering van de regionale economie. 
Het was ook een periode met een beleid waarin steunverlening aan zwakke bedrijven 
belangrijk gevonden werd om aldus de werkgelegenheid in stand te houden. Minister Lubbers 
van Economische Zaken in het kabinet Den Uyl beschouwde in de jaren zeventig het 
stimuleringsinstrument van de financiële steunmaatregel als één van de meest ideale 
instrumenten om de georiënteerde markteconomie gestalte te geven98. In de nota Selectieve 
Groei werd de groeidoelstelling uit het industriebeleid nevengeschikt aan doelstellingen met 
betrekking tot milieu, energie en grondstoffen (vooral naar aanleiding van de rapportages van 
de Club van Rome over het dreigende tekort van grondstoffen en milieuproblematiek). Het 
PNL-beleid kwam tot stand in een periode nadat minister Lubbers het facettenbeleid, het 
economisch structuurbeleid (waarbij een algemeen structuurbeleid was te onderkennen en 
een defensief en offensief sectorbeleid) en een regionaal sociaal-economisch beleid 
geïntroduceerd had. Belangrijke instrumenten waren:
• de Wet Investeringsstimulerings Regeling (WIR);
• het Industrieel Garantiefonds;
• speerpuntovereenkomsten in verband met het offensieve sectorbeleid;
• exportbevorderende subsidiemaatregelen;
• Technologische Ontwikkelings Kredieten (TOK);
• stimuleringsregelingen voor bepaalde facetten (bijvoorbeeld milieuhinder en wonen, 

energiebesparing); en
• steun aan individuele (noodlijdende) bedrijven99.

98 De georiënteerde markteconomie wordt wel omschreven als de economische orde waarin het de taak is van de 
overheid “.. om zonder uitschakeling van het marktmechanisme de signalen van de markt zodanig aan te vullen 
c.q. te corrigeren, dat de door particulieren genomen economische beslissingen in harmonie met elkaar en met 
het algemeen belang werden gebracht.” M.J.A.M. Aalders, R.E. Batten, J.K. Martijn en P.A. de Ruijter (1999), 
‘Overheid en industrie, in vijftig jaar van industrialisatie naar kenniseconomie’, Den Haag; Teldersstichting, p. 17.

99 Veel van deze regelingen zijn ook bij de herstructurering in Zuid-Limburg toegepast, in casu van veel van deze 
regelingen kon ook gebruik gemaakt worden bij de herstructurering van Zuid-Limburg.
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Het economisch beleid van minister Lubbers was gericht op het realiseren van vele doel
stellingen, zoals:
• het verbeteren van de kwaliteit van het arbeidsaanbod;
• het bevorderen van volledige en volwaardige werkgelegenheid;
• het verhogen van de productiviteit;
• het bevorderen van technologie en innovatie;
• het stimuleren van investeringen;
• het aantrekken van risicodragend vermogen;
• een doelmatig energiegebruik;
• ontwikkelingssamenwerking; en
• het vergroten van de export.

In het kabinetsbeleid van de jaren zeventig werden veel middelen besteed aan het overeind 
houden van zwakke bedrijven. Er was sprake van een defensief beleid om werkgelegenheid te 
behouden. Veel - landelijke, regionale en plaatselijke - politici (maar ook de vakbeweging) 
vonden het behoud van arbeidsplaatsen belangrijk. De problemen van bedrijven werden met 
geld opgelost om aldus de werkgelegenheid in stand te houden; veel commissies met politici 
en ambtenaren bespraken steunaanvragen100. In de praktijk bleek dat de steunverlening er 
veelal niet toe leidde dat bedrijven op langere termijn daadwerkelijk overleefden101. In het 
regionaal economisch beleid werden meer mogelijkheden toegekend aan de provincies om 
zelf beleid te voeren.

In de jaren tachtig introduceerde minister Van Aardenne (Minister van Economische Zaken in 
het kabinet Lubbers) een beleid met onder andere een offensief technologiebeleid102. Minister 
Van Aardenne vond de steunverlening aan het eind van de jaren zeventig/begin jaren tachtig 
niet meer gewenst of verstandig en focuste in de loop van de jaren tachtig veel meer op (het 
steunen en stimuleren van) het innovatievermogen van bedrijven. Dit offensieve beleid 
richtte zich meer op kansrijke en goede bedrijven via het verstrekken van risicodragend 
kapitaal dan op het verlenen van steun aan zwakke bedrijven. Deze ontwikkeling van steun 
aan zwakke bedrijven naar het stimuleren van innovatieve, levensvatbare bedrijven zagen we 
ook terug bij de activiteiten van het LIOF103.

Het tot stand komen van de Perspectievennota Limburg
In 1974 werd de Coördinatiecommissie Perspectievennota opgericht onder gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken en het college van 
Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg. Vele onderzoeken werden verricht die de gedegen 
basis voor deze Perspectievennota Limburg moesten vormen. Met name een studie over de 
grensoverschrijdende pendel lag erg moeilijk. De politiek gevoelige vraag die ter discussie 
stond, was of de pendel naar het buitenland wel als een (structurele) oplossing voor het 
werkloosheidsvraagstuk in Zuid-Limburg kon en mocht worden beschouwd104.

100 Dit kwam naar voren in het gesprek met de heer B. Joosten, in die tijd werkzaam bij LIOF.
101 De teloorgang van de textielindustrie en het ‘RSV drama’ leidden er toe dat er ook vragen gesteld werden bij het 

nut van de steunverlening. Het leidde onder meer tot de parlementaire enquêtecommissie over de steun aan het 
Rijn Schelde Verolme-concern.

102 Zie Aalders e.a. (1990), p. 17.
103 In het interview met de heer Joosten (LIOF) werd gesteld dat LIOF het vaak niet goed kon doen bij politici. Als 

men geen geld gaf aan zwakke bedrijven, ging de werkgelegenheid verloren en dus moest men steun geven (in 
feite zorgde dit voor een soort oneerlijke concurrentie ten opzichte van de goed lopende bedrijven). Als 
vervolgens bleek dat het bedrijf het toch niet overleefde, kreeg LIOF te horen dat ze onverantwoorde subsidies 
hadden gegeven en dat geld werd weggegooid. Veel bedrijven redden het niet, maar wisten wel dat je altijd bij 
LIOF kon aankloppen. LIOF stond toen in het begin van haar bestaan ook gekscherend voor: Laatste Instantie Op 
weg naar Faillissement. Zie ook de passage over LIOF in paragraaf 6.3.

104 Derix (1990, p.78) geeft aan dat het een discussiepunt is geweest of bij het berekenen van het aantal te creëren 
arbeidsplaatsen ook de uitgaande pendel moest worden meegenomen. Immers, deze mensen hadden een baan, 
maar weliswaar in het omringende Duitsland of België. In de nota staat uiteindelijk: “In de beoordeling van het
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De Coördinatiecommissie bracht in februari 1977 de Concept Perspectievennota Zuid-Limburg 
uit. In mei van dat jaar verscheen het voorlopig standpunt van de regering en GS over deze 
nota. Het uitgangspunt van een geïntegreerd beleid werd onderschreven. Het wegwerken van 
de regionale component in de werkloosheid in 1980 werd onderschreven als belangrijkste 
doelstelling van het PNL-beleid.

De komst van gouverneur Kremers in 1977 betekende dat er een nieuwe dynamiek 
ontstond105. De ruimte die de landelijke overheid aan de provincies bood in haar minder 
centraal gecoördineerde regionaal beleid om - aan de hand van een gedelegeerde 
verantwoordelijkheid - zelf het beleid te bepalen in de eigen provincie, werd opgepakt. Het 
beleid rond het opvangen van de gevolgen van de sluiting van de mijnen werd nu van het 
ambtelijk niveau naar het politiek niveau ‘opgetrokken’106. Gedeputeerde Buck en gouverneur 
Kremers speelden samen een belangrijke rol in het vorm geven aan het nieuwe beleid voor 
Limburg. Bij het afronden van het schrijven van de PNL werden duidelijke en gekwantifi
ceerde doelstellingen over het aantal te realiseren nieuwe arbeidsplaatsen geformuleerd107. 
Uiteindelijk stuurde de minister van Economische Zaken op 19 april 1978 de definitieve 
standpuntbepaling over de Perspectievennota Zuid-Limburg naar de Tweede Kamer. Deze was 
mede gebaseerd op de conceptnota, de reacties van regering en GS op deze nota en op de 
resultaten van de inspraakprocedure. In de reacties werd enerzijds het belang van 
economische groei benadrukt en anderzijds de randvoorwaarden voor de economische groei 
(waarbij in dit laatste geval ook alternatieve oplossingen voor het herstructureringsprobleem 
werden genoemd). De nota constateerde dat de vooruitzichten voor de sociaal-economische 
ontwikkeling inmiddels verslechterd waren. In deze situatie moest het nieuwe beleid voor de 
regio’s dat - zoals gezegd - vooral voorwaardenscheppend was, gaan bijdragen aan het 
oplossen van de werkloosheid. De aanvankelijke tijdshorizon voor het realiseren van de 
tienduizend extra arbeidsplaatsen (1980) werd verschoven naar 1985. Er werden in eerste 
instantie twee planningsperioden onderscheiden, namelijk 1978 tot en met 1981 en van 1982 
tot en met 1985; later werd hier nog als derde periode het tijdvak van 1986 tot en met 1990 
aan toegevoegd.
In 1990 eindigde het PNL-beleid en werd ook de Begeleidingscommissie Perspectievennota 
Zuid-Limburg opgeheven108. Immers, de regionale component in de werkloosheid was toen in 
Limburg niet meer aanwezig, overigens wel in Zuid-Limburg109.

6.2 Doelstellingen

Bij het vaststellen van de Perspectievennota Limburg in 1978 werd als doelstelling 
geformuleerd dat 10.000 extra arbeidsplaatsen nodig waren om de werkloosheid in het 
herstructureringsgebied in 1985 terug te dringen tot het landelijk niveau. Hierbij was men

te voeren arbeidsmarktbeleid wordt de pendel in beginsel aanvaard, voor zover het past in het geheel van 
structurele ontwikkelingen aan weerszijden van de grens. Deze acceptatie ontslaat de regering echter niet van 
de plicht al het mogelijke te doen om de werkgelegenheid in het herstructureringsgebied te versterken.” Etil en 
SHCL vinden het opvallend dat in die tijd de euregionale bijdrage aan de oplossing van de problemen in Zuid- 
Limburg tot zoveel gevoeligheden en discussie leidde; dat zou nu in een breder perspectief bekeken worden. De 
pendel werd toen gezien als een vorm van verborgen werkloosheid in Limburg.

105 Bij zijn aantreden als gouverneur stelt Kremers dat hij pas weg zal gaan wanneer de regionale component in de 
werkloosheid is verdwenen. Hij verwacht dat dit binnen acht jaar het geval zal zijn; het blijkt dat deze regionale 
component pas na 121/2 jaar verdwenen is. In het hoofdstuk over de arbeidsmarkt is hierbij zelfs de nuancering 
gemaakt dat deze regionale component volgens de ene definitie van werkloosheid wel verdwenen is, maar 
volgens een andere nog niet.

106 H.J.P.G. van Elmpt (2011), ‘Een besef van eigen kracht, Limburgse provinciale politiek in de periode 1962-2007’.
107 Aldus Kremers in een interview met de onderzoekers van Etil op 24 maart 2011. De kwantitatieve doelstellingen 

staan in paragraaf 6.2 vermeld.
108 Voor de Oostelijke Mijnstreek wordt het PNL-beleid overigens nog voortgezet in de periode 1990-1993.
109 Deze constatering is ook afhankelijk van de definitie van werkloosheid die gehanteerd wordt (zie het hoofdstuk 

over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt).
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uitgegaan van toekomstverwachtingen die te optimistisch bleken, gegeven de hiervoor al 
genoemde conjuncturele ontwikkeling.

Bovendien was aangenomen dat het nationaal beleid er toe zou leiden dat landelijk en 
regionaal de werkloosheid zou dalen110. Vanwege deze veranderende (inter)nationale 
omstandigheden werd een aangepaste doelstelling voor het terugdringen van de werkloosheid 
opgenomen omdat het realiseren van 10.000 arbeidsplaatsen waarschijnlijk niet voldoende 
was om de regionale component in de werkloosheid te laten verdwijnen. Bovendien werden 
twee tijdsperioden onderscheiden met ieder een eigen doelstelling.

Voor de periode 1978-1981 werd daarom gesteld dat er 11.000 - 16.000 arbeidsplaatsen in 
deze planningsperiode gerealiseerd moesten worden111. Dit was als volgt samengesteld:
- Industrie, behoud bestaande arbeidsplaatsen 2.000 - 3.000
- Industrie, uitbreiding gepremieerde bedrijven 5.000 - 8.000
- Industrie, vestiging gepremieerde bedrijven 1.000
- Diensten 1.000
- Overheid 2.000 - 3.000
Voor de periode 1982-1985 verwachtte men dat minimaal 10.000 a 13.000 arbeidsplaatsen 
moesten worden gecreëerd. Echter, men stelde een hogere taakstelling, namelijk het creëren 
van 13.000 a 18.000 arbeidsplaatsen om aldus ook daadwerkelijk de regionale component in 
de werkloosheid weg te werken. Daardoor zou het feitelijke gebrek aan banen afnemen (het 
zogenaamde werkgelegenheidstekort), naar verwachting vooral als gevolg van de positieve 
effecten van het nationaal beleid. Scholing en arbeidsbemiddeling als onderdelen van het 
arbeidsmarktbeleid zouden worden geïntensiveerd en het creëren van tijdelijke arbeids
plaatsen zou worden voortgezet.
Uiteindelijk werd ook nog een derde periode onderscheiden tot aan 1990. Voor de periode 
1986-1990 werd gesteld dat de regionale component in de werkloosheid weggewerkt moest 
worden. Daar werden dit keer echter geen concrete aantallen arbeidsplaatsen bij genoemd.

Het PNL-beleid was een geïntegreerd beleid rond een drietal facetten: sociaal-economisch, 
sociaal-cultureel en ruimtelijk. Het sociaal-economisch beleid richtte zich aan de hand van de 
concrete doelstellingen in de praktijk alleen op het terugdringen van het grote aantal 
werklozen door het creëren van nieuwe banen. Het beleid richtte zich niet zo zeer op de 
arbeidsongeschikten, de WSW’ers, de pendel, vervroegd gepensioneerden of vrouwen zonder 
beroepsarbeid112. Overigens kwam het er in de praktijk op neer dat het creëren van 
arbeidsplaatsen de allerhoogste prioriteit had, en dat de sociaal-culturele aspecten veel 
minder aandacht kregen. Op welzijnsgebied moest een achterstand worden ingehaald (zie ook 
paragraaf 6.4)113. Op ruimtelijk en infrastructureel gebied waren veel projecten geformuleerd 
(zie ook paragraaf 6.3).

110 Etil (1990), ‘Zuid-Limburg, 25 jaar Herstrukturering’, Maastricht: pp.69 en 70: “Uit de berekeningen in de 
‘Concept Perspectievennota’ met betrekking tot ontwikkelingen op de arbeidsmarkt straalde een optimisme dat 
mede onder invloed van het beleid de werkloosheid van 1975 naar 1980 zou dalen: landelijk met 56 duizend, in 
Midden- en Zuid-Limburg met 6.600. De regionale komponent zou verminderen met 3.500 en uitkomen op een 
niveau van ruim 5.000 in 1980. Toen de nota verscheen in 1977 was sinds 1975 landelijk de werkloosheid niet 
gedaald maar gestegen met twintigduizend. De regionale komponent van het herstruktureringsgebied was 
eveneens niet gedaald, maar gestegen met ruim duizend.”

111 Etil (1990, p. 71) merkt op dat het wellicht verstandig was geweest deze absolute doelstelling te relateren aan 
de regionale component omdat de (inter)nationale conjunctuur verslechterde.

112 Het grote aantal ex-mijnwerkers dat arbeidsongeschikt werd verklaard, leidde er wel toe dat het werkloosheids
percentage niet al te hoog werd. De verborgen werkloosheid was daarmee overigens wel vrij groot.

113 Zie Schellen en Philipsen (1990) in: Soeters, Spoormans en Welten (red.), hoofdstuk 15: Welzijnsbeleid in 
ontwikkeling, pp.257-273.
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6.3 Proces

In deze paragraaf wordt het proces van het PNL-beleid vanuit een vijftal invalshoeken 
bekeken:
• de relatie tussen het bestuur van de Provincie Limburg en het kabinet;
• de relevante instanties binnen de provincie Limburg;
• de particuliere mijnen;
• de vier regio’s binnen Zuid-Limburg; en
• de uit te voeren projecten en de criteria die gehanteerd worden om gelden toe te wijzen. 
Een belangrijke factor in het gehele proces van de uitvoering van het PNL-beleid was de 
algemene conjuncturele ontwikkeling. Wanneer het goed ging met de conjunctuur kon men in 
feite ‘meeliften’ op deze gunstige ontwikkeling; wanneer het slecht ging met de conjunctuur 
ondervond men daar ook de gevolgen van, welke enigszins gemitigeerd konden worden door 
het gevoerde PNL-beleid. Met andere woorden, sommige doelstellingen werden in dit proces 
nu niet gehaald, maar het zou vermoedelijk nog slechter hebben kunnen uitpakken wanneer 
er geen PNL-beleid was geweest. Dit is echter niet te kwantificeren. Met andere woorden: de 
effectiviteit van het gevoerde beleid is moeilijk aan te geven.

Provincie Limburg en het kabinet
In de periode voor het PNL-beleid verwachtte men in Limburg veel van het Rijk; het maken 
van plannen en het nemen van beslissingen werd in sterke mate aan het Rijk overgelaten. Dit 
was ook een periode waarin de Provincie Limburg zelf geen afdeling Economische Zaken had 
en ook geen taakstelling op economisch gebied. Die kwam er wel na 1977.
De Provincie Limburg speelde in de PNL-periode een veel nadrukkelijkere en meer actieve, 
meer initiërende rol bij het maken van plannen en voorstellen en bij het nemen van 
beslissingen om nieuwe arbeidsplaatsen te creëren dan voorheen. Zij kan dit ook doen omdat 
het Rijk dat meer mogelijk maakte dan voorheen (paragraaf 6.1). Gouverneur Kremers en 
gedeputeerde Buck waren - op de voorgrond respectievelijk op de achtergrond - sturend, 
betrokken en bevlogen114. In het bilaterale jaarlijkse overleg tussen provinciebestuur en 
kabinet werden veelal gunstige afspraken na (harde) onderhandelingen en/of na informele 
gesprekken gerealiseerd. Soms leidde dit tot gespannen situaties tussen het kabinet en het 
provinciebestuur. Belangrijk was daarbij ook dat Kremers veel persoonlijke contacten in de 
politiek (met name het CDA) had, veel andere spelers persoonlijk kende en hen ook direct 
contacteerde als het nodig was115.

In de Tweede Kamer van de Staten Generaal zat een vrij grote groep Limburgse volks
vertegenwoordigers van diverse politieke partijen. Te denken valt onder meer aan Wöltgens, 
Van der Linden, Van der Ven, Tripels, Konings, Noteboom, Bremen. Later zijn hier Wolters en 
Oomen-Ruyten bij gekomen en nog weer later (maar toen was de PNL-periode al grotendeels 
of geheel voorbij) Van Rey en Hummel. Zij sprongen gezamenlijk voor Zuid-Limburg in de 
bres. Via veelal breed gedragen moties kregen zij het voor elkaar dat gunstige beslissingen 
voor Zuid-Limburg werden genomen. Vooral Bremen is het geweest die de Bijzondere 
Commissie PNL in de Tweede Kamer heeft afgedwongen116.

114 Volgens de huidige managementliteratuur zouden we beide heren kunnen kwalificeren als ‘product champions’.
115 Dit staat heel gedetailleerd beschreven in het boek van Derix (1990). Hoewel zeer veel instanties bij de 

processen rond en na de sluiting van de mijnen betrokken waren (zie de appendix), zullen wij hier alleen enkele 
dominante spelers bespreken.

116 Dit kwam nadrukkelijk aan de orde in het interview met R. van der Linden op 21 april 2011.
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Instanties binnen Limburg117
De Provincie Limburg ontwikkelde het economisch beleid voor de provincie en het 
herstructureringsgebied. Er werd een afdeling Economische Zaken opgericht die een 
belangrijke coördinerende en initiërende rol speelde bij het formuleren van plannen en 
projecten om de doelstellingen van het PNL-beleid te gaan realiseren, gelden naar Limburg te 
halen en zodoende de structuur van de economie te versterken.

Het grote aantal kleine gemeenten in het herstructureringsgebied gold als een nadeel 
waardoor niet snel en adequaat gereageerd kon worden met geschikte structuurversterkende 
projecten, met name in de Oostelijke Mijnstreek (Derix, 1990, p. 78)118. Door de 
kleinschaligheid en het gebrek aan saamhorigheid heeft de regio die het meeste te leiden had 
onder de sluiting van de mijnen en het langste een hoog percentage werklozen heeft gekend, 
wellicht een aantal projecten niet naar zich toe kunnen halen. De gemeenten in de PNL- 
periode zijn te weinig aangesproken op hun verantwoordelijkheid in het veranderings- en 
herstructureringsproces tijdens en na de sluiting van de mijnen119.

Het LIOF fungeerde als intermediair voor het ministerie van Economische Zaken om landelijke 
(steun- en stimuleringsmaatregelen uit te voeren. LIOF vervulde een belangrijke rol in het 
aantrekken van (inter)nationale bedrijven om zich in Limburg te vestigen120,121. In de 
- economisch slechte - periode 1975-1985 was het ‘gewone’ bankwezen niet zo zeer bereid 
risicodragend kapitaal ter beschikking te stellen, zeker niet aan (potentieel) zwakke 
bedrijven; daardoor was er een noodzaak dat een instantie als LIOF dit namens de nationale 
overheid deed. Wanneer het LIOF in een bedrijf investeerde via risicodragend kapitaal, 
aandelen of een achtergestelde lening, kreeg men een gedegen zicht op de financiële 
resultaten van de onderneming waarin geïnvesteerd werd (na 1985 gedroeg LIOF zich steeds 
meer volgens de praktijken van een venture capitalist om de investeringen te beheersen)122. 
Dan kon ook een betere controle op de verstrekte middelen uitgeoefend worden.

De vakbeweging in Limburg ondersteunde het beleid van het provinciaal bestuur. Volgens 
vakbondsbestuurder Friedrichs werden zelfs speciale acties in Den Haag gevoerd op het 
moment dat het provinciaal bestuur daar onderhandelde met het kabinet in het jaarlijks 
overleg123. Binnen het LIOF vond Friedrichs het toen belangrijk dat bij beslissingen omtrent 
het verschaffen van middelen aan bedrijven, vooral gekeken werd naar de levensvatbaarheid 
van de bedrijven op de lange termijn en niet alleen naar het op korte termijn behouden of 
creëren van (tijdelijke = niet-duurzame) arbeidsplaatsen124.

117 In de bestudeerde stukken en interviews wordt geen gewag gemaakt van een actieve rol van werkgevers
organisaties als LWV of LOZO. Enige rol is wel weggelegd voor de agrarische organisaties van LLTB en NCB. Ook de 
rol van de Kamer van Koophandel wordt niet vermeld.

118 Dit wordt bevestigd door Van der Linden in het interview op 21 april 2011.
119 Genoemd in het interview op 24 maart 2011 met Kremers.
120 LIOF werkte overigens voor de gehele provincie Limburg en niet alleen voor het herstructureringsgebied. Voor

LIOF was de hoogste prioriteit om bedrijven en werkgelegenheid naar Limburg te halen c.q. in Limburg te 
behouden. In een gesprek met de heer Ing. J.M. M ikx op 13 maart 2012 bleek dat het op dit moment niet 
mogelijk is om betrouwbare informatie te achterhalen over zowel de aantallen bedrijven waarin sinds 1975 
geïnvesteerd is door het LIOF, het verstrekte bedrag als de geplande resp. gerealiseerde werkgelegenheid. Een 
dergelijke monitoring was niet opgezet (en werd ook niet verlangd door het ministerie of de provincie).

121 Voor 1975 waren er vele instanties en bureaus die op een vrij ongecoördineerde wijze allerlei subsidie- 
maatregelen uitvoerden. Daarbij werd veelal een lumpsum aan de hand van zeer brede voorwaarden gegeven als 
steun, waarbij er veelal geen duidelijke beheersstructuur was voor de controle van de bestede middelen. Het 
proberen van het behouden van banen was de topprioriteit.

122 Aldus de heer Joosten van LIOF in het interview op 4 april 2011.
123 Aldus Friedrichs in het interview op 4 november 2010.
124 Volgens Friedrichs waren de leden van de vakbeweging het niet altijd met hem eens om deze gedragslijn te

volgen (interview 4 november 2010).
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De particuliere mijnen
Toen de Perspectievennota verscheen, hadden de particuliere mijnen al het nodige 
geïnvesteerd in nieuwe werkgelegenheid, maar er werd meer van hen verwacht. In 1980 
maakte het Ministerie van Economische Zaken een tussenbalans op. Laura & Vereeniging had 
1.650 arbeidsplaatsen in nieuwe activiteiten gerealiseerd, Oranje-Nassau 2.600. Deze 
resultaten stelden de mensen in de regio teleur.
Laura & Vereeniging heeft tussen 1974 en 2000 vrijwel al haar dochterondernemingen 
verkocht, voor zover ze niet gesloten moesten worden bij gebrek aan rendabiliteit125. De 
Oranje-Nassau Groep, rechtsopvolger van de Oranje-Nassau Mijnen, was zeer succesvol, maar 
de groei heeft zich - jammer voor Limburg - voltrokken in niet-arbeidsintensieve, dienst
verlenende, deels buitenlandse activiteiten. De winning van olie en aardgas in de Noordzee 
en later overal ter wereld alsmede de ontwikkeling en exploitatie van onroerend goed in 
Nederland, België, Duitsland en Engeland was zeer rendabel. Dankzij aanzienlijke winsten 
was de Oranje-Nassau Groep jarenlang de cash cow van de Franse eigenaar Wendel 
Investissements126.
In de arbeidsintensieve maakindustrie zat minder perspectief. In de jaren tachtig en negentig 
deed de Oranje-Nassau Groep al haar industriële belangen in Limburg van de hand, met 
uitzondering van de kwartszandgroeve Sigrano N.V.127.

Regio ’s binnen Limburg
In de PNL-periode werd - net als in de voorgaande perioden - het hele herstructureringsgebied 
in zijn totaliteit beschouwd. Het was van belang de economische structuur van de gehele 
regio Zuid-Limburg te versterken. Het gebied was in geografisch opzicht niet zo groot en de 
verschillende regio’s lagen dicht bij elkaar. Het was mede daardoor niet denkbaar noch 
realistisch dat alle nieuwe werkgelegenheid en bedrijven/instellingen in de Oostelijke 
Mijnstreek (de regio die het zwaarst getroffen was door de mijnsluitingen) terecht zouden 
komen. Via het aanbrengen van bepaalde zwaartepunten binnen het herstructureringsgebied 
zouden de subregio’s ieder wel een bepaalde focus kunnen hebben wanneer deze aansloot bij 
de sterke punten van die specifieke regio128. In het PNL-beleid werd Zuid-Limburg gesplitst in 
vier regio’s met ieder een eigen zwaartepunt voor nieuwe bedrijvigheid:
- Westelijke Mijnstreek: industrie, automotive, chemie;
- Oostelijke Mijnstreek; ‘schrijftafels’ voor administratieve functies en dienstverlening in de 

private en publieke sector en infrastructuur129;
- Maastricht: als boegbeeld voor de hele regio met internationale uitstraling, kennis

instellingen, internationale instituten, dienstverlening en ook nog industrie; en
- Heuvelland: toerisme en recreatie.

125 Voor zover bekend, is hiervan alleen Laura Metaal Holding overgebleven met vestigingen in Eygelshoven en 
Maastricht (Beatrixhaven). Kernactiviteiten zijn handel, decoilen, beitsen, reconditioneren en het bewerken van 

staal tot half- en eindfabrikaten. Geilenkirchen,’Anker-Laura Motoren’, niet-gepagineerd.
Zie www.domaniale.nl.

126 Peet & Rutten, p.422.
127 Niettemin waren enkele opgestarte bedrijven wel succesvol. Zo had Ornatex zich ontwikkeld tot een grote 

industriële werkgever in de Oostelijke Mijnstreek, met ongeveer 600 werknemers in 1992. Het belang van de 
Oranje-Nassau Groep in Ornatex werd een jaar eerder overgenomen door partner DuPont de Nemours. Ornatex is 
nog steeds gevestigd in Landgraaf onder de naam DuPont Filaments (tandenborstels, cosmetische borstels, 
industriële schuurborstels en verfkwasten). Ook Enbi deed het uiteindelijk goed, met 565 werknemers in 1992. 
Enbi Plastics bv, een kunststof spuitgietbedrijf, bestaat nog steeds en is gevestigd in Echt. Het is niet bekend wat 
er geworden is van de dochterondernemingen van Sophia Investeringen.

128 Voor zover Etil en SHC tot nu toe hebben kunnen nagaan is deze specialisatie niet doorgevoerd om op die manier 
de diversificatie in de regio te bevorderen of de economische structuur te versterken. Ook zijn wij (nog) geen 
argumenten tegengekomen dat deze verdeling noodzakelijk was vanwege de verschillen in de omvang van de 
werkloosheid in subregio’s.

129 In lijn met de vorige noot dient vermeld te worden dat als argument waarom ‘schrijftafels’ naar de Oostelijke 
Mijnstreek moesten komen, geldt dat dit vervangende werkgelegenheid voor de beambten bij de mijnen 
opleverde. Het ABP-voorbeeld in het vorige hoofdstuk geeft aan dat de werkgelegenheid bij het ABP eerder 
gevuld werd met de kinderen van de mijnwerkers dan met de mijnwerkers zelf. Nergens blijkt echter dat dit een 
gericht beleid was in verband met de ‘schrijftafels’.
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Hoewel Maastricht geen mijnindustrie bezat, kreeg Maastricht toch een aparte plaats bij de 
indeling naar vier regio’s omdat de uitstraling van deze stad voor de gehele regio van belang

Het werd niet verstandig gevonden dat de regio’s binnen Zuid-Limburg met elkaar zouden 
gaan concurreren. Daar was een dergelijke regio te klein voor en te zeer in zich zelf gekeerd; 
bovendien was de gehele regio Zuid-Limburg in bestuurlijk opzicht erg versnipperd (veel 
kleine gemeenten)131. De problematiek van heel Zuid-Limburg was dermate omvangrijk dat de 
oplossing ervan het plaatselijk niveau verre te boven ging, zoals ook al geconstateerd was bij 
de eerste en tweede mijnnota uit de jaren zestig. Hiertoe was eenheid vereist.

De geringe omvang van de gehele regio Zuid-Limburg van 40*20 kilometer impliceert tevens 
dat de geografische afstanden gering waren en gemakkelijk overbrugd zouden kunnen 
worden, ook door oud-mijnwerkers. Werkloze mijnwerkers werden geacht van de ene regio 
naar de andere regio te reizen voor hun werk. Deze mobiliteit bleek echter geringer dan 
gedacht. Volgens R. van der Linden werd die ook niet bevorderd door de vigerende sociale 
wetgeving ten aanzien van het accepteren van een andere baan132.

Projecten en criteria
Naast de doelstellingen is het van belang te zien wat de criteria waren om in aanmerking te 
komen voor middelen om bepaalde projecten te financieren. Zoals gezegd, versterking van de 
economische structuur was een belangrijke doelstelling in de PNL-periode. Derix (1990, p.79) 
citeert de Perspectievennota voor wat betreft de criteria waaraan beleidsvoorstellen dienden 
te voldoen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage uit de PNL-middelen. 
“Daarbij geldt als uitgangspunt dat eerst moet worden bezien of en in hoeverre bij de 
financiering bestaande regelingen kunnen worden toegepast. In het algemeen betekent dit 
dat alleen aan de maatregelen en projecten een bijdrage kan worden gegeven,
a. die een duidelijke relatie hebben met de oplossing van de problemen, waarvoor het 

Herstructureringsgebied Zuid-Limburg is gesteld;
b. die gericht zijn op de bevordering van de sociaal-economische en/of sociaal-culturele 

ontwikkelingen van het gebied of delen daarvan, inclusief recreatie en natuurbeheer;
c. die passen in de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het gebied;
d. die een structuurversterkend effect hebben;
e. die passen in het beleid gericht op het behoud van het milieu in relatief schone delen van 

het gebied, c.q. verbetering van de milieuhygiënisch relatief zwaar belaste streken;
f. die ook in bestuurlijk-organisatorisch opzicht bijdragen tot een gecoördineerde c.q. 

geïntegreerde beleidsvoering;
g. waarvoor de meest betrokken departementen en/of de betrokken lagere overheden 

bereid zijn zelf ook een financiële bijdrage te leveren, waarbij zij plausibel moeten 
kunnen maken dat de eigen beschikbare begrotingsmiddelen ontoereikend zijn om de 
betreffende maatregelen of projecten in hun geheel te kunnen financieren.”

In de praktijk bleek dat de PNL-gelden niet zomaar beschikbaar gesteld werden voor het 
realiseren van projecten. Met name het laatst genoemde criterium gaf aan dat ook eigen 
bijdragen verwacht werden. Deze co-financiering heeft een sleutelrol gespeeld in de 
toedeling van de PNL-geldmiddelen, aldus Derix (1990, p.79). Deze criteria golden ook in de 
periode na 1985 waarin (paragraaf 6.2) weliswaar geen concrete doelstelling ten aanzien van 
het aantal te creëren arbeidsplaatsen beschikbaar was, maar wel veel activiteiten en

130 In het interview met Kremers op 24 maart 2011 werd op de vraag of de gedachte was “Wat goed is voor
Maastricht, is goed voor de gehele regio”, bevestigend geantwoord.

131 Aldus R. van der Linden in het gesprek op 21 april 2011 en A. Peters in het interview op 6 april 2011.
132 Aldus R. van der Linden in het gesprek op 21 april 2011.
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projecten ontwikkeld werden om in de lastige conjuncturele omstandigheden de regionale 
component in de werkloosheid weg te werken.
Naast het creëren van werkgelegenheidsbevorderende maatregelen werden in de PNL- 
periode ook steeds meer arbeidsmarktbegeleidende maatregelen getroffen (bijvoorbeeld 
scholing, advies, bemiddelingsprojecten). Ook werd het aanvullend beleid met betrekking tot 
de opvang van de gevolgen van werkloosheid voortgezet, maar zoals eerder gezegd, de 
prioriteit lag bij het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen.

Het Etil-rapport uit 1990 bevat een uitgebreid overzicht van de verschillende projecten die 
geïnitieerd waren in de drie periodes in het tijdvak 1978-1990. Het overzicht is in bijlage 4 
opgenomen. In alle deelperiodes waren er projecten op het gebied van:
• het versterken van de marktsector via stimulering van de industrie en dienstensector;
• de economische infrastructuur (airport Maastricht, stedelijke verkeersvoorzieningen, 

verkeers- en vervoersinfrastructuur, spoorweginfrastructuur, toeristische infrastructuur, 
bedrijfsverplaatsing/stadsvernieuwing, midden- en kleinbedrijf, en de inrichting van het 
landelijk gebied;

• de bouw en arbeidsmarkt (extra bouwprogramma’s voor bepaalde projecten, versnelde 
scholenbouw en extra arbeidsmarktmaatregelen);

• welzijnsprojecten.
In de laatste periode werd ook gebruik gemaakt van Europese stimuleringsprogramma’s die 
toen beschikbaar kwamen. Specifieke projecten rond verkeers- en vervoersinfrastructuur, 
spoorweginfrastructuur, midden- en kleinbedrijf, inrichting van het landelijk gebied, en 
versnelde scholenbouw werden in de laatste periode niet meer genoemd. Vermoedelijk waren 
die gerealiseerd in de periode tot en met 1985.
In de periode 1978-1990 was een verschuiving opgetreden in de vorm van de gelden en hun 
invloed op de werkgelegenheid en de werkloosheid. De gelden voor VUT-regelingen voor de 
ex-mijnwerkers namen toe, evenals de gelden voor direct en indirect blijvende 
werkgelegenheid. Daarnaast namen de gelden in verband met het spreiden van rijksdiensten 
en de BRT-regeling af. De Bijzondere Regionale Toeslag was inmiddels opgeheven en ter 
compensatie werd ƒ 175 miljoen op een andere manier geïnvesteerd in het herstructurerings
gebied, namelijk in de productieve sector133.
In het begin van de PNL-periode werden beperkte bedragen aan projecten ter bevordering 
van het welzijn besteed; op deze bedragen werd aan het einde van de PNL-periode fors
bezuinigd134.

6.4 Economische resultaten en maatschappelijke gevolgen

In deze paragraaf worden de resultaten en maatschappelijke gevolgen van het PNL-beleid 
vanuit een tweetal perspectieven geanalyseerd:
• werkgelegenheidscreatie;
• sociaal-maatschappelijke gevolgen.

Werkgelegenheidscreatie
In de PNL-periode 1978-1990 was er sprake van een wisselende conjunctuur: deze verbeterde 
en verslechterde op verschillende momenten. Aan het eind van de periode veerde de 
conjunctuur voor een wat langere tijd weer op. Het arbeidsvolume steeg aan het begin en 
aan het eind van deze periode. De omvang van de werkloosheid wisselde eveneens en daalde 
aan het eind van de periode. In de periode 1978-1990 was de ontwikkeling in het

133 Dit stelde R. van der Linden in het interview op 21 april 2011.
134 Aldus P. Philipsen in het interview op 8 april 2011.
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Herstructureringsgebied voor wat betreft werkloosheid en arbeidsvolume uiteindelijk 
positiever dan in de rest van Nederland.

Nederland 1977 1981 1985 1990 1990 
t.o.v. 1977

Arbeidsvolume 4.680.000 4.736.000 4.598.000 4.980.000
% verandering +1,2% -2,9% +8,3% +6,4%
Aantal werklozen 271.000 480.000 761.000 605.000
% verandering +77,1% +58,5% -20,%% +123,2%

Herstructureringsgebied
Arbeidsvolume 218.7000 222.900 217.7000 241.500
% verandering +1,9% -2,3% + 10,9% 10,4%
Aantal werklozen 26.900 35.500 48.100 31.600
% verandering +32,0% +35,5% -34,3% +17,5%

Staat 6.1 Indicatoren van conjuncturele ontw ikkeling in Nederland en Lim burg 1977-1990

Bron: Etil, 1990.

Aan het eind van de PNL-periode was de regionale component in de werkloosheid vrijwel 
geheel weggewerkt; de werkloosheid was gedaald van 12.000 in 1977 naar 1.900 personen in 
1990 (de regionale component in de werkloosheid bedroeg toen nog 0,7 procentpunt). In alle 
onderscheiden perioden van het PNL-beleid was de regionale component gedaald. Echter, 
hoewel de regionale component in de werkgelegenheid (vrijwel) verdwenen was, was de 
zichtbare en onzichtbare werkloosheid nog hoog135.
Mede door de externe conjuncturele ontwikkelingen zijn de doelstellingen ten aanzien van 
het niet laten toenemen van de werkloosheid (11.000 tot 16.000 arbeidsplaatsen erbij in de 
periode 1978-1981 en 13.000 tot 18.000 arbeidsplaatsen erbij in de periode 1982-1985) 
ondanks de overgang van een meer defensief beleid naar een meer offensief beleid, niet 
(geheel) gerealiseerd. Deze ontwikkelingen worden gedetailleerder in beeld gebracht in staat 
6.2. Er zijn ongeveer 5.800 blijvende arbeidsplaatsen onder de directe invloed van het beleid 
in de regio ontstaan136.

135 Zie ook het hoofdstuk over de arbeidsmarkt. Het oplossen van de sociaal-maatschappelijke gevolgen van de hoge 
zichtbare en onzichtbare werkloosheid komt in de volgende paragraaf aan de orde.

136 Etil (1990).Ter vergelijking, in de periode 1965-1977 zijn er 11.300 arbeidsplaatsen van blijvende, directe aard in 
de regio gecreëerd waar een investering van ƒ  5,9 miljard tegenover stond (in prijzen van 1990). In de periode 
1978-1990 zijn dit 5.800 arbeidsplaatsen. Tezamen zijn dit derhalve 17.100 blijvende arbeidsplaatsen.
In totaal is bijna ƒ  10,3 miljard geïnvesteerd en zijn 17.100 blijvende arbeidsplaatsen in de periode 1965-1990 
gecreëerd. Het in 1965 geschatte gat in de werkgelegenheid in het herstructureringsgebied van 75.000 arbeids
plaatsen is in de periode 1965-1977 in werkelijkheid tot de helft beperkt gebleven als gevolg van de gegeven 
steunmaatregelen, emigratie van de bevolking en autonome groei van de werkgelegenheid. Na 1977 wordt dit gat 
steeds kleiner; de regionale component in de werkloosheid is in 1990 vrijwel geheel verdwenen.
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1978-1981 1982-1985 1986-1990 1978-1990

Feitelijke omvang 
werkloosheid

Toegenomen van 
26.900 in 1977 
naar 35.500 in 
1981

Gestegen van 
35.500 in 1981 
naar 48.100 in 
1985

Gedaald van 48.100 
in 1985 naar 31.600 
in 1990

Na groei en daling 
uiteindelijk gestegen 
van 26.900 in 1977 
naar 31.600 in 1990

Regionale 
component in 
werkloosheid

Hoge regionale 
component is iets 
gedaald, van 5,2 
procentpunt (= 
12.000 personen) 
naar 4,5 (= 10.600 
personen)

Hoge regionale 
component is 
gedaald, van 4,5 
procentpunt 
(10.600 personen) 
naar 3,4 (= 8.500 
personen)

Regionale 
component is fors 
gedaald van 3,4 
procentpunt (= 
8.500 personen) 
naar 0,7 (= 1.900 
personen)

Van 5,2 procentpunt 
(= 12.000 personen) 
fors gedaald naar 0,7 
procentpunt (= 1.900 
personen)

Taakstelling ten 
aanzien van 
regionale component 
in werkloosheid

Moet verdwijnen Moet verdwijnen Moet verdwijnen Moet verdwijnen

Taakstelling aantal 
te creëren arbeids
plaatsen om 
werkloosheid niet 
verder te laten 
stijgen

11.000-16.000 
(waarvan 2-3.000 
bij de overheid en 
9-13.000 in de 
particuliere 
sector)

13.000-18.000 Het beleid in deze 
periode was eerder 
voorwaardenschep
pend dan gericht 
op het creëren van 
nieuwe arbeids
plaatsen

Minimaal 24.000
34.000

Gerealiseerd aantal 
nieuwe arbeids
plaatsen

10.275 (waarvan 
3.530 bij overheid 
en 6.745 in parti
culiere sector)137

Ruim 3.000 extra
arbeidsplaatsen
uiteindelijk

Niet bekend Niet bekend

Groei aantal extra 
blijvende arbeids
plaatsen

1.800 3.100 900 5.800

Staat 6.2 Taakstellingen en resultaten van beleid in PNL-periode 1978-1990

Bron: Etil 1990.

Sociaal-maatschappelijke gevolgen
In de vorige hoofdstukken is gebleken dat er tijdens de herstructurering amper aandacht werd 
besteed aan de sociaal-maatschappelijke gevolgen van de sluiting van de mijnen. Het was 
niet alleen zo dat mijnwerkers ontslagen werden en thuis kwamen te zitten, maar ook dat 
zich forse dalingen in het inkomen manifesteerden. De geringe aandacht voor de sociaal
maatschappelijke gevolgen kan verklaard worden uit het feit dat het creëren van arbeids
plaatsen voor 75.000 werklozen altijd als belangrijkste doelstelling heeft gegolden. De 
mening heerste dat deze sociale problematiek opgelost werd wanneer men weer een baan 
had. In het begin werd wel enige aandacht besteed aan het geven van voorlichting aan 
mijnwerkers, bijvoorbeeld over de regelingen van werk-naar-pensioen of van werk-naar- 
WSW138. Ook voor cultuur had men voorlopig geen aandacht; ook daar zou meer aandacht aan 
kunnen worden besteed wanneer de werkloosheidsproblematiek was opgelost139.
In de PNL-periode kwam wat meer aandacht dan voorheen voor de sociale en welzijns- 
problematiek140. Dit werd mogelijk omdat de Provincie nu zelf meer de regie in handen had

137 Dit betekent dat de doelstelling ten aanzien van het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen in deze periode bij de 
overheid is gehaald, maar niet in de particuliere sector.

138 Dit werd genoemd door P. Philipsen in het interview op 8 april 2011.
139 Joosten, LIOF, merkte in dit verband op dat er geen aandacht was voor alles wat niet in cijfers was te vatten. 

Kremers meldde ons dat het creëren van deze arbeidsplaatsen altijd voorop heeft gestaan; andere doelen waren 
daar aan ondergeschikt.

140 Zie ook Schellen en Philipsen (1990) die de sociale en welzijnsvraagstukken uitgebreid bespreken in Soeters, 
Spoormans en Welten (1990).
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genomen. De sociale en welzijnsproblematiek moest ‘van onder op’ opgebouwd worden in 
drie opzichten:
• er moest nog veel op dit gebied opgebouwd worden omdat een achterstand moest worden 

ingehaald (er waren relatief weinig arbeidsplaatsen in de welzijnssector in het 
herstructureringsgebied);

• er moest veel meer gecoördineerd en gebundeld worden tussen het beperkte aantal 
kleinschalige projecten die er nu waren (of kwamen); en

• het moest vanuit de gemeenten en wijken aangepakt worden.
In de periode 1978-1981 waren er meer welzijnsvoorzieningen gekomen; het waren vaak 
kleinschalige projecten, veelal gecoördineerd vanuit de provincie via de stichting BOWL, 
provinciaal instituut voor de begeleiding van plaatselijk welzijnswerk en de regionale 
stichtingen voor samenlevingsopbouw. Projecten rond straathoekwerkers voor de opvang van 
jongere werklozen, toeleiding van jongeren naar de arbeidsmarkt en alfabetiseringsprojecten 
voor volwassenen werden opgezet, maar ook innovatieve projecten rond de preventieve 
hulpverlening voor opgroeiende kinderen141. Dit was onder meer nodig omdat de bevoogdende 
eenheid van Kerk en mijnen na de sluiting van de mijnen in een ‘ontkerkelijkende’ wereld 
geringer werd. Veel van deze gelden zijn naar de Oostelijke Mijnstreek gegaan.
In de periode 1982-1985 zijn vooral kwalitatieve en structurele verbeteringen aangebracht in 
de bestaande welzijnsvoorzieningen. De relatief geringe financiële middelen voor de 
welzijnsvoorzieningen werden minder aan het eind van de jaren tachtig, onder andere als 
gevolg van bezuinigingen (zie ook de volgende paragraaf).

Over de maatschappelijke gevolgen, bijvoorbeeld wat het ontslagen worden en werkloos zijn 
betekende voor de werkloze mijnwerkers, wordt in de onderzochte literatuur niet veel 
vermeld. In het hoofdstuk over de periode 1972-1978 is de Kerkrade-studie van Cornelis 
(1982) geciteerd. Die studie gaf aan dat verlies van werk voor individuele werknemers onder 
meer leidde tot gevoelens van nutteloosheid, verlies van eigenwaarde, machteloosheid, 
verlies van status, vermindering van invloed, sociaal isolement. Men was ontevreden met de 
eigen situatie omdat men niet meer in staat was iets te presteren. Men wilde over het 
algemeen wel weer graag aan de slag. De gemeente Kerkrade ontwikkelde uiteindelijke een 
breed programma van activiteiten voor het oplossen van deze werkgelegenheidsproblematiek 
waarin de volgende drie onderdelen waren opgenomen:
• belangenbehartiging (maatschappelijk werk, adviesbureau, weekblad, et cetera);
• werkgelegenheid (vrijwilligerscentrale, kledingsbeurs, ambachtshuis, et cetera); en
• vorming en recreatie (cursuswerk, filmgroep, sportgroep, et cetera).

Zoals gezegd, men verwachtte dat de sociaal-maatschappelijke gevolgen van de sluiting van 
de mijnen wel opgelost zouden worden wanneer de werkgelegenheidsproblematiek zou zijn 
opgelost. Dat was ook de gedachte ten aanzien van de culturele voorzieningen. Culturele 
voorzieningen als theaters, musea, internationale voorzieningen waarvan anno 2012 gesteld 
wordt dat zij uitermate relevant zijn voor het zich steeds meer internationaliserende 
bedrijfsleven of voor het aantrekken van hoger opgeleide werknemers, hebben geen tot 
weinig aandacht gekregen in de PNL-periode. In die tijd werden cultuur en culturele 
voorzieningen niet tot de relevante vestigingsfactoren gerekend.

Na de sluiting van de mijnen kwamen ook grote bedrijventerreinen ter beschikking. Deze 
werden over het algemeen in een vrij snel tempo ‘opgeruimd’142. De Provincie had geen 
sterke sturing in dat proces, aangezien het opruimen van de bedrijventerreinen in opdracht 
van het ministerie aan een particulier bedrijf HP Projekt Promotion werd overgelaten143.

141 Zie Schellen en Philipsen (1990). Dit werd ook genoemd door P. Philipsen in het interview op 8 april 2011.
142 Volgens A.Peters zelfs te snel (interview 6 april 2011).
143 Aldus A.Peters in het interview op 6 april 2011.
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Omdat er nog niet altijd voldoende bedrijven waren om zich op die terreinen te vestigen, 
werden er woningen op die locaties gebouwd en voorzieningen aangelegd. Deze werden nodig 
geacht, gelet op de op dat moment groeiende bevolking en de in de toekomst verwachte 
groei van de bevolking.

Ten aanzien van het gebruik van de mogelijkheden om in een andere regio binnen Zuid- 
Limburg te gaan werken, bleek achteraf dat de honkvastheid van de Limburgse werkloze 
mijnwerker werd onderschat; de mobiliteit was (te) gering om in andere delen van Zuid- 
Limburg te gaan werken. Ook de pendel naar Duitsland was in deze periode veel geringer dan 
eind jaren zestig/begin jaren zeventig.

Van Rijksuniversiteit Limburg naar Maastricht University: een kwestie van innoveren

Halverwege de jaren zestig bestond er grote behoefte aan meer mogelijkheden om mensen op te 
leiden tot arts. Verschillende gebieden en plaatsten werden genoemd als mogelijke vestiging voor 
de achtste medische faculteit: de regio Apeldoorn-Deventer-Zutphen, de regio Kampen-Zwolle, 
Twente, Eindhoven, Tilburg, en Maastricht. Uiteindelijk is deze na veel discussiëren en 
touwtrekken in diverse commissies in Maastricht terechtgekomen.

De provinciale politieke partijen in Limburg waren eensgezind in hun opvattingen dat de achtste 
medische faculteit naar Maastricht moest komen en zij hebben grote inspanningen richting Den 
Haag verricht om dit doel te bereiken. Politieke partijen die in het Parlement vóór stemden, zagen 
dit ook als een manier om stemmen te kunnen winnen in Limburg waar de deconfessionalisering 
steeds meer gestalte kreeg. In de zomer van 1969 besloot minister Veringa om een universiteit in 
Maastricht te starten; in februari 1970 nam het Parlement de beslissing over de oprichting van de 
Rijksuniversiteit Limburg (RL). Er waren drie argumenten gebruikt om een universiteit in Limburg 
te vestigen:
1. een rechtvaardiger verdeling van wetenschappelijk onderwijs over het gehele land (het 

wetenschappelijk onderwijs ontbrak in Limburg);
2. na de mijnsluiting zou de universiteit een belangrijke motor kunnen zijn voor de sociaal- 

economische herstructurering van Zuid-Limburg145; en
3. uit een Europees perspectief was het van belang dat er ook een universiteit in het Nederlandse 

deel van de Euregio zou zijn146.

Er is veel discussie geweest tussen de initiatiefnemers en de landelijke overheid over het tijdstip 
waarop de RL van start zou gaan en de vraag of er naast de bestaande ziekenhuizen in Zuid- 
Limburg nog een academisch ziekenhuis moest komen. De oplossing werd gevonden in de 
omvorming van het Maastrichtse ziekenhuis St. Annadal tot een academisch ziekenhuis147. Veel 
personen en instanties en vooral ook de Limburgse leden van de Tweede Kamer speelden een 
belangrijke rol in dit (lobby)proces. De Stichting Wetenschappelijk Onderwijs Limburg (SWOL) 
speelde bijvoorbeeld een belangrijke rol bij het oprichten van de RL.

Deze case is gebaseerd op:
* B.C.M.E. Niessen (2001). De prehistorie: IJveren voor een medische faculteit Maastricht, in: J.Herraets

(red.), Universiteit Maastricht, 25 jaar jong in 2001, Maastricht, pp. 15-25;
* P. Caljé (2011), Maastricht and its university, in: E. van Royen (red.), Maastricht, city of knowledge, 850

years of science, learning and education, Maastricht: Vantilt, pp. 223-250;
* Jaarverslag 2010 Universiteit Maastricht en de UM website (5 mei 2011).
De komst van een universiteit kon een compensatie zijn voor de mijnsluiting, de universiteit zou zelf 
medewerkers uit de regio in dienst nemen, opdracht geven tot bouwprojecten en goederen en diensten uit de 
omgeving betrekken. Daarnaast zouden studenten en medewerkers hun bestedingen in de regio doen.
Er waren immers al universiteiten in het Duitse (Aken) en Belgische (Luik) deel van de Euregio.
Dit besluit wordt op 20 augustus 1975 vastgelegd in een overeenkomst tussen de Staat der Nederlanden en het 
Ziekenhuis St. Annadal. In 1985 werd besloten tot nieuwbouw van het AZM op Randwijck.
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De voorbereidingen zouden de nodige tijd kosten om aan alle randvoorwaarden en noodzakelijke 
procedures te voldoen. Aan de andere kant wilde men ook niet al te lang wachten. Mede daardoor 
begonnen op 1 september 1974 de eerste 50 studenten zonder enige wettelijke basis en geheel op 
eigen risico met hun medische studie in Maastricht148. Op 31 december 1975 werd de Wet 
Rijksuniversiteit Limburg van kracht. Koningin Juliana ondertekende op 9 januari 1976 in de Sint 
Servaaskerk de oorkonde met betrekking tot de opening van de Rijksuniversiteit Limburg.

De universiteit wordt gekenmerkt door een - voor Nederland - uniek onderwijssysteem: het 
probleemgestuurd onderwijs (PGO). De medische faculteit in Maastricht kon hierbij terugvallen op 
de ervaringen van de medische faculteit van McMasters University in Canada, waar PGO werd 
toegepast. PGO werd vervolgens het handelsmerk van de gehele Maastrichtse universiteit. Immers, 
deze innovatie werd later in alle faculteiten toegepast en werd het “unique selling point” waar de 
universiteit zich mee ging positioneren in de nationale en internationale academische markt149.

In de PNL-periode werden veel activiteiten verricht om de universiteit in Maastricht uit te breiden 
met andere faculteiten150. Daarnaast is veel energie en lobbywerk gestoken in de ombouw van het 
ziekenhuis St. Annadal tot een academisch ziekenhuis en de bouw van een nieuw academisch 
ziekenhuis. Inmiddels bestaat de Universiteit Maastricht uit een zestal faculteiten en ongeveer 
14.500 studenten151:

Aantal studenten in academisch jaar 2010/2011
Health, Medicine and Life Sciences 4.084
Bussiness and Economics 3.945
Law 2.324
Arts and Social Sciences 1.749
Psychology and Neuroscience 1.550
Humanities and Sciences 845
Totaal 14.497

In de loop der jaren werd de naam van de Rijksuniversiteit Limburg veranderd in Universiteit 
Maastricht (UM) en vervolgens in Maastricht University. De plaatsnaam Maastricht had een 
pregnantere plaats gekregen nadat de naamsbekendheid van Maastricht enorm gegroeid was na de 
ondertekening van het Verdrag van Maastricht in 1992. Dit kon ook omdat de uitstraling van het 
ondertekenen van dit verdrag in Maastricht veelal een positieve was. Daar kon de UM op 
meeliften. De verdere internationalisering heeft er toe geleid dat de naam nu in het Engels is.

Het totaal aantal studenten was sinds 1974 fors gegroeid evenals het aantal medewerkers. In de 
loop van de jaren tachtig zag het er niet meteen naar uit dat het aantal van 6.000 studenten in 
1990 gehaald zou worden152. Als eerste universiteit in Nederland heeft de RL toen een aantal 
reclamecampagnes gevoerd om de RL onder de aandacht van potentiële studenten te brengen. Dit 
was uniek (en controversieel) voor de universitaire wereld, maar heeft er wel toe geleid dat de 
doelstelling van 6.000 studenten in 1990 ruimschoots werd gehaald. Het aantal studenten bedroeg 
in het academisch jaar 2010/20110 14.497. Begin jaren negentig begon het aantal Nederlandse 
studenten minder snel te groeien dan voor die tijd en sinds 2000 nam het zelfs af. Het aantal 
buitenlandse studenten (een markt die gericht werd aangeboord gezien de ‘ontwikkelingen op de 
Nederlandse studentenmarkt’) nam vanaf 1994 gestaag toe. Op dit moment is 43% van de 
studenten van buitenlandse origine.

148 Het was dus - net als de totale duur van de mijnsluitingen - een ongeveer tien jaar durend traject om tot een 
universiteit in Limburg te komen.

149 Tegenwoordig is te zien dat veel andere universiteiten en faculteiten delen van het PGO-systeem (willen) 
kopiëren in hun onderwijs omdat het zo succesvol is.

150 Voor deze andere faculteiten was het PGO helemaal een grote innovatie omdat dit systeem in geen enkel ander 
vakgebied dan het medische tot dan toe was toegepast. In deze faculteiten moest men dus echt experimenteren 
met deze nieuwe methode van leren en onderwijs ontvangen.

151 De faculteiten zijn hier gerangschikt naar grootte en de Engelse namen zijn gebruikt.
152 Dit aantal was genoemd als streefgetal voor de verdere uitbouw van de Rijksuniversiteit Limburg in de motie die 

door de Tweede Kamerleden Deetman, Konings, Dees en Brinkhorst werd ingediend op 19 december 1978 
(Tweede kamer, zitting 1978-1979, 13969, nr. 48).
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Het aantal medewerkers bedraagt in het academisch jaar 2010/2011 3.947 (exclusief het 
academisch ziekenhuis) en bestaat voor 54% uit vrouwen en 46% mannen. Voor wat betreft het 
wetenschappelijk personeel, bestaan de 2.171 wetenschappers voor 48% uit vrouwen en 52% uit 
mannen.

De komst van de universiteit met haar innovatieve Probleem Gestuurd Onderwijs heeft er toe 
geleid dat er veel werkgelegenheid is geschapen die een duurzaam karakter heeft. De vele 
studenten zorgen eveneens voor een constante bron van inkomsten. Ook is gebleken dat naar 
universiteitssteden als Maastricht meer jongeren komen om te studeren dan er uiteindelijk 
vertrekken na hun afstuderen. Dit alles leidt dus tot een vergroting van het aantal hoogopgeleiden, 
een versterking van de kennisinfrastructuur en een versterking van de economische structuur. En 
dat heeft weer een positief effect op de economische groei van een stad153.

6.5 Financiële middelen

In de PNL-periode 1978-1990 zijn grote sommen geld naar Zuid-Limburg gevloeid. Voor een 
deel waren dit specifieke gelden die beschikbaar waren gesteld in het kader van het PNL- 
beleid en voor een deel waren het extra geldstromen van de ministeries in het kader van 
specifieke overheidsregelingen waarvan ook bij de herstructurering gebruik gemaakt kon 
worden, zoals de investeringspremieregelingen154. De omvang en verdeling van deze gelden 
over diverse onderdelen is in staat 6.3 weergegeven.

Uit deze staat blijkt dat de extra geldstromen van de ministeries (ƒ 3.806 miljoen) ruim zeven 
maal zo groot waren als de specifieke PNL-gelden die bijna ƒ 530 miljoen bedroegen. Binnen 
de extra gelden lag de nadruk op gelden besteed aan de bouw en arbeidsmarkt (met name de 
pensioenkosten voor oud-mijnwerkers) en op de versterking van de marktsector (met name 
via de IPR-premies). Binnen de specifieke PNL-gelden lag de nadruk op de gelden die besteed 
werden aan het verbeteren van de economische infrastructuur (met name bedrijfs- 
verplaatsingen/stadsvernieuwing en verkeers- en vervoersinfrastructuur). In de laatste 
periode van 1986-1990 kwamen daar vooral ook middelen bij voor de ontwikkeling van de 
kennisinfrastructuur en opleidingen (overigens niet alleen voor de Rijksuniversiteit Limburg, 
maar ook voor veel andere nationale en internationale instituten). Het overzicht toont ook 
aan dat weinig gelden besteed zijn aan het vergroten/bevorderen van het welzijn.
In de periode 1978-1990 was een verschuiving opgetreden in de aard van de financiële 
middelen en hun invloed op de werkgelegenheid en de werkloosheid. De gelden voor VUT
regelingen voor de ex-mijnwerkers namen toe, evenals de gelden voor direct en indirect 
blijvende werkgelegenheid. Daarnaast namen de gelden in verband met het spreiden van 
rijksdiensten en de BRT-regeling af. De Bijzondere Regionale Toeslag was inmiddels 
opgeheven door het kabinet Lubbers en - na onderhandelingen (zie noot 156) - werd ƒ 175 
miljoen ter compensatie geïnvesteerd in de productieve sector155.

153 Zie het proefschrift van Viktor Venhorst (2011), ‘Hoger opgeleiden in grote steden in Nederland: brain drain of 
brain gain?’, Den Haag: Nicis, of het artikel dat verschenen is naar aanleiding van dit proefschrift in Binnenlands 
Bestuur van 29 april 2011, p. 13.

154 Deze indeling van specifieke PNL-gelden en extra geldstromen van de ministeries is de gebruikelijk gehanteerde 
terminologie. Aangezien van de specifieke overheidsmaatregelen altijd wel gebruik gemaakt had kunnen worden, 
zou het beter zijn om de PNL-gelden als extra middelen te beschouwen voor de herstructurering van Zuid- 
Limburg.

155 Dit stelde R. van der Linden in het interview op 21 april 2011.
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Specifieke PNL-gelden  
1978 - 1990

Extra geldstrom en van de m inisteries 1978 - 
1990156

1978
1981

1982
1985

1986
1990

1978
1981

1982
1985

1986
1990

Versterking marktsector

-stimulering industrie 
en diensten 

-kennisinfrastructuur/ 
opleidingen

25.3

10.4 

14,9

44,8

38,4

6,4

71,6

10.3

61.3

Versterking
marktsector
- PR premies
- BRT157 
-Overige

614,9

247,4
276

91,5

565.0

452.0
109.0 

4,0

500,9

485,1

15,8

Economische
infrastructuur

- Airport Maastricht
- Verkeers- en vervoers

infrastructuur
- Bedrijfsverplaatsing/ 

stadsvernieuwing
- Toeristische 

infrastructuur
- Overig

67,6

15.4

28,2
10.5

9,9

3,6

109,2

21,3

18,2
29,6

37,1

3,0

108,3

6,6

26,2
51,0

24,4

Economische
infrastructuur

53,6 70,2 81,9

Bouw en arbeidsmarkt 41,8 21,3 24,6 Bouw en 
arbeidsmarkt

- w.v VUT oud-
mijnwerkers
-overig

502,2

65,4

436,8

667.2

283.2 

384,0

623,5

400.0

220.0

Welzijn 7,1 4,7 - 10,9 11,0 -

Overige cofinanciering 
Europese programma’s - -

1,6

Totaal 141,8 180,0 206,1 1.181,6 1.418,4 1.206,3

Staat 6.3 Om vang PNL-gelden 1978 tot en met 1990, in m iljoenen guldens

Bron: Etil, 1990.

156 De totaalbedragen in dit deel van de staat zijn ramingen die iets aan de hoge kant zijn omdat niet alle bedragen 
die hier genoemd zijn, geheel extra zijn. Per onderdeel is echter moeilijk te kwantificeren wat “niet geheel 
extra” inhoudt. Wij hebben ze hier toch laten staan omdat zo een goed inzicht verkregen wordt in de verdeling 
van de bedragen over de verschillende categorieën. Het totale bedrag was in de periode 1978- 1981 ƒ  130 miljoen 
lager, in de periode 1982-1985 ƒ  120 miljoen lager en in de periode 1986-1990 ƒ  140 miljoen lager dan de hier 
genoemde totaalbedragen van 1,2 miljard, respectievelijk 1, 4 miljard en 1,2 miljard gulden (ongeveer 10% lager 
dus).

157 Deze Bijzondere Regionale Toeslag is door minister Van Ardenne en staatssecretaris Van Zeil (tijdens het kabinet 
Lubbers) afgeschaft in verband met de ongewenste effecten die de regeling opriep. Tweede-Kamerlid Van der 
Linden en de CDA-fractie waren tegen het afschaffen van deze regeling. De Tweede Kamer is door Van der Linden 
zelfs van zomerreces teruggeroepen om dit te bespreken. De afschaffing was voor het CDA alleen aanvaardbaar 
als daar een compensatie tegenover stond. Dat heeft tot onderhandelingen geleid waarbij het openingsbod van 
de regering drie jaar ƒ  25 miljoen betrof en uiteindelijk is het afgemaakt op ƒ  175 miljoen. Dit bedrag is 
beschikbaar gesteld voor het herstructureringsgebied om in de productieve sector te besteden.
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6.6 SWOT

Sterkten Zwakten
• Duidelijke doelstellingen in termen van

- kwantitatieve omvang van de te creëren 
werkgelegenheid in de perioden 1978-1981 
en 1978-1985; en
- wegwerken van regionale component in de 
werkloosheid in de perioden 1978-1981, 
1982-1985 en 1986-1990

• Provincie Limburg neemt succesvolle 
regierol op zich; één stem; discipline en 
systematiek via professionelere Provincie; 
besluiten aan regering voorleggen; groot 
persoonlijk netwerk; gouverneur en 
gedeputeerde als product champions

• LIOF voert steunmaatregelen professioneel 
uit, trekt bedrijven aan, verstrekt 
innovatiesubsidies

• Vakbonden gericht op creëren van 
duurzame werkgelegenheid op langere 
termijn (en niet/minder op in stand houden 
zwakke bedrijven)

• Aanvankeljke doelstellingen worden 
achterhaald door de werkelijkheid

• Sterke gedrevenheid gouverneur riep ook 
wel eens irritatie op bij het Rijk/Kabinet

• (Te) weinig aandacht voor sociale 
problematiek en welzijn van werklozen en 
hun familie, gezin, leefomstandigheden

• Geen/amper aandacht voor culturele 
voorzieningen

• Er wordt geen rekening gehouden met de 
verschillende werkloosheidspercentages per 
regio binnen het herstructureringsgebied

• Het is de vraag of de keuze voor 
zwaartepunten van sectoren per subregio 
wel altijd goed bij competenties werkloze 
mijnwerkers paste (of is het in verband met 
‘schrijftafels’ meer passend bij kinderen van 
mijnwerkers?) Het lijkt erop dat dit laatste 
meer toevallig was (zie ABP-case)

Kansen Bedreigingen
• Meer gebruik gaan maken van offensieve 

innovatiebeleid van de nationale overheid, 
bedrijven creëren banen, niet de overheid

• Benutten comparatieve voordelen van 
offensieve innovatie en technologiebeleid

• Meeliften op succes wanneer conjunctuur 
aantrekt

• Neergaande nationale en internationale 
conjuncturele ontwikkeling treft vele 
sectoren (niet alleen mijnbouw): 
bezuinigingen van de landelijke overheid 
hebben effecten

• Nasleep eerste en tweede oliecrisis uit jaren 
zeventig

• Afhankelijkheid van veranderend 
overheidsbeleid: bijvoorbeeld steeds minder 
i.c. afbouw specifiek regionaal economisch 
beleid door de landelijke overheid vanaf 
1985 (met name voor zwakke regio’s)

• Als doelstelling van afwezigheid van 
regionale component eenmaal gehaald is, 
vervalt urgentie voor steunbeleid vanuit het 
economisch perspectief terwijl er nog wel 
werkloosheid is

De specifieke PNL-gelden bedragen bijna ƒ 530 miljoen in de periode 1978-1990; de extra 
geldstromen van het ministerie naar het herstructureringsgebied bedragen ruim zeven maal 
zoveel, namelijk ƒ 3,8 miljard. In totaal is dus ruim ƒ 4,3 miljard in deze periode in het 
herstructureringsgebied geïnvesteerd. De werkloosheid van 26.900 personen in 1977 is 
gestegen en gedaald in deze periode van 13 jaar en uiteindelijk uitgekomen op 31.600 in 
1990. Met dit aantal is de regionale component in de werkloosheid nog slechts 1.900 groot, 
terwijl deze regionale component in 1977 12.000 personen bedroeg. Onbekend is hoeveel 
nieuwe arbeidsplaatsen in de PNL-periode zijn gecreëerd (dit is ook niet bekend voor die 
bedrijven waarin het LIOF geïnvesteerd heeft of die LIOF naar Limburg heeft gehaald); 
vermoedelijk zijn 5.800 blijvende arbeidsplaatsen extra gecreëerd.
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7 NA DE PNL KOMT EUROPA: 1990 EN VERDER

7.1 Inleiding

De belangrijkste doelstelling van de Perspectievennota voor Zuid-Limburg was het wegwerken 
van de regionale component in de werkloosheid. Deze leek in 1990 behaald te zijn158, 
waarmee een einde kwam aan het PNL-beleid159. Met de 25 jaar herstructurering was er in 
Zuid-Limburg een fundament gelegd waarop de regionale economie verder opgebouwd kon 
worden160. Er zijn in die 25 jaar dan ook enkele grote stappen gezet:
• de mijnindustrie was volledig afgebouwd;
• er was nieuwe werkgelegenheid in Zuid-Limburg gecreëerd, voornamelijk in de diensten

sector;
• de regionale component in de werkloosheid was (nagenoeg) weggewerkt.

Toch zou de economie van Zuid-Limburg zich in de daaropvolgende jaren nog niet geheel op 
eigen kracht verder ontwikkelen. In een Etil-rapport uit 1999 (p. 8) werd het volgende 
geschreven: “na de PNL-periode waren nog steeds te weinig banen en was de nieuwe 
werkgelegenheid nog onvoldoende ingebed.” Er zijn in de periode 1989-1999 dan ook nog 
verschillende fondsen gebruikt om met name de Oostelijke Mijnstreek te steunen. En ook in 
latere jaren zijn initiatieven in de gemeenten Maastricht en Heerlen nog financieel 
ondersteund. In tegenstelling tot de periode 1965-1990 waren dit niet fondsen met middelen 
verleend door de Nederlandse centrale overheid, maar door de Europese Unie (EU).

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar Zuid-Limburg na de intensieve herstructurering door de 
Nederlandse overheid, met allereerst aandacht voor de Europese fondsen en voor Zuid- 
Limburg relevante programma’s die hiermee gefinancierd werden. Vervolgens wordt er 
ingegaan op de behaalde resultaten met deze fondsen. Aparte aandacht wordt besteed aan 
het economisch beleid van de Provincie Limburg na 1990. Het hoofdstuk wordt afgesloten met 
een afrondende beschouwing over de resultaten van 45 jaar herstructurering en door- 
ontwikkeling. Heeft Zuid-Limburg eindelijk afscheid genomen van het mijnverleden?

7.2 Europese structuurfondsen en programma’s

De subsidies van de EU waren bedoeld om de economie van een land te verbeteren en de 
economische, sociale en territoriale samenhang binnen de EU te vergroten. Het waren 
regelingen die voor de hele EU van toepassing waren, al dan niet toegespitst op bepaalde 
deelgebieden. Twee structuurfondsen waren voor Nederland van belang: het Europees Sociaal 
Fonds (ESF) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
• Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) werd in Nederland gebruikt voor 

het uitbouwen van de sterke punten in de regio en voor innovatie. Ook werden uit het 
fonds grensoverschrijdende programma's (Interreg) gefinancierd.

• Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelde geld ter beschikking voor beroepsopleiding en 
initiatieven die de werkgelegenheid bevorderden.

Het structuurfondsenbeleid van de EU had drie specifieke doelen:

158 In dit rapport is reeds enkele malen aangegeven dat dit feit afhankelijk is van definities van werkloosheid en/of 
regionale afbakening.

159 Voor de Oostelijke Mijnstreek heeft tot aan 1993 nog een nationaal steunbeleid bestaan.
160 Etil (1999) ‘Lijnen na de mijnen’. Zie ook: Van Mierlo (1994) ‘De economische betekenis van de spreiding van de 

rijksdiensten naar Oostelijk Zuid-Limburg’
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1. Convergentie: meer banen en economische groei in armste landen en regio’s. Nederland
hoorde niet bij de groep landen die hiervoor in aanmerking kwam. Het geld voor
projecten kwam uit het Cohesiefonds, het EFRO en het ESF

2. Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid: meer banen en economische groei 
in alle regio's die niet tot de armste van Europa horen (waaronder Nederland). Het geld 
voor deze projecten kwam uit het EFRO en het ESF

3. Samenwerking over de grens: een betere samenwerking tussen alle landen en regio’s in
de Europese Unie (waaronder Nederland). Het geld voor deze projecten kwam uit het 
EFRO.

Sinds 1989 zijn er in het kader van het regionaal EU-beleid voor de mijnstreek in Zuid-Limburg 
verschillende programma’s geweest, met ieder eigen doelstellingen, accenten en voor
waarden. De financiering ervan is vanuit EFRO- en ESF-fondsen gebeurd. Een van de 
belangrijkste doelen van EU-steun was altijd het ‘partnership’. Het programma moet 
gezamenlijk tot stand komen, met cofinanciering van alle partijen en een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid tussen verschillende lokale en regionale instanties, die nauw 
samenwerken met de Europese Commissie en de nationale overheid. Onder de lokale en 
regionale actoren behoren zowel overheidsinstanties als het bedrijfsleven en andere 
instellingen. In de periode 1989-1999 zijn de volgende programma’s voor Limburg van 
toepassing geweest.

1. Doelstelling 2 (1989-1999): in deze periode was Zuid-Limburg één van de gebieden die 
werd gedefinieerd als Doelstelling-2-gebied. Dit zijn gebieden die zwaar door achteruitgang 
van de industrie worden getroffen en als gevolg daarvan lijden onder een aantal 
werkgelegenheidsproblemen die verband houden met de herstructurering van hun relatief 
grote industriesector. In Nederland vielen naast Zuid-Limburg ook regio’s als Twente en delen 
van Noord-Brabant onder deze regeling.
Tot en met 1993 waren de doelstellingen voor Limburg gericht op de ontwikkeling en 
diversificatie van de productiestructuur, verbetering en ontwikkeling van het productiemilieu 
en het bevorderen van de internationale integratie. Inhoudelijk kwam dit neer op de 
financiering van projecten met het oog op:
• verbetering fysieke infrastructuur;
• ontwikkelen arbeidspotentieel (bijvoorbeeld (bij)scholing in techniek);
• verbreiding kennis en innovatie;
• bevorderen kwaliteitszorg;
• internationalisering en marktvergroting;
• stimulering investeringen in marktsector.
Tussen 1994 en 1999 kwam de focus te liggen bij het creëren van werkgelegenheid en het 
verbeteren van de levensstandaard in de regio zonder het milieu aan te tasten. In deze jaren 
vond financiering plaats met het oog op:
• versterking industriële en technologische basis Zuid-Limburg;
• verdere ontwikkeling transport en logistiek;
• kennisontwikkeling;
• verbreding toeristische en recreatieve mogelijkheden.

2. NPCB-OZL (1988-1991): als voortzetting van het PNL-beleid werd er een meerjaren
programma Oostelijk Zuid-Limburg uitgewerkt in de vorm van een Nationaal Programma van 
Communautair Belang voor Oostelijk Zuid-Limburg 1988/1990. De maatregelen die werden 
voorgesteld waren gericht op verbetering van het vestigingsmilieu, de infrastructuur en de 
toeristische sector. Verder waren in het programma maatregelen opgenomen voor de 
ontwikkeling en invoering voor nieuwe technologieën. Innovatiestimulering, bevordering en 
kennistransfer van onderwijs naar bedrijfsleven en versterking van het management van het
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midden- en kleinbedrijf hadden eveneens een belangrijke plaats in het programma. Deze 
maatregelen beoogden een versterking van het productiemilieu, de productiestructuur en het 
organiserend vermogen om de concurrentiekracht ten opzichte van het aangrenzende 
buitenland positief te beïnvloeden161. In de praktijk zijn projecten in het kader van het NPCB- 
OZL grotendeels samengevallen met het doelstelling-2-programma en liep het programma 
door tot 1991 in plaats van 1990162.

3. Perifra/Konver (1993-1997): in de jaren negentig dreigde de Oostelijke Mijstreek wederom 
een economische motor te verliezen: in 1993 was de verwachting dat het aantal 
personeelsleden bij enkele NAVO-organisaties gevestigd in de regio met een derde zou 
verminderen163. Om deze inkrimping van defensieactiviteiten op te vangen kon een beroep 
worden gedaan op het programma Perifra/Konver. Dit communautaire programma, dat 
betrekking had op heel Nederland, leverde bijdragen aan het omschakelingsproces van regio’s 
met verminderde defensieactiviteiten.

4. MKB-initiatief (1995-1999): om het midden- en kleinbedrijf (MKB) te versterken en de 
internationale concurrentiepositie te verbeteren, werd in de tweede helft van de jaren 
negentig het MKB-initiatief geïntroduceerd. Het belangrijkste doel was het bevorderen van de 
innovatie. In Nederland konden in de jaren negentig alleen bedrijven in regio’s met een 
doelstelling-1- of -2-status aanspraak maken op deze steun164.

De exacte regionale afbakening van de verschillende programma’s verschilde gedurende de 
periode 1989-1999. Het NPCB-OZL had alleen betrekking op de Oostelijke Mijnstreek. In de 
eerste jaren van het doelstelling-2-project werd de hele Oostelijke en Westelijke Mijnstreek 
als doelstelling-2-gebied aangeduid, aangevuld met Vaals en de toenmalige gemeente 
Wittem. In latere jaren werd de doelstelling-2-regio nauwer gedefinieerd, waardoor in fasen 
Vaals, Voerendaal, Simpelveld, Onderbanken en de toenmalige gemeenten Susteren en 
Wittem niet meer tot het gebied zouden behoren. Ook de initiatieven voor het MKB en 
Perifra/Konver hadden alleen betrekking op de nauwere definitie van het doelstelling-2- 
gebied.

Vanwege deze gebiedsdefinities die duidelijk gericht zijn op de mijnstreek in Zuid-Limburg, 
kunnen de structuurversterkende middelen vanuit de EU gezien worden als een voortzetting 
van het nationale herstructureringsbeleid. Vanaf 2000 komt er echter een einde aan de Zuid- 
Limburgse mijnstreek als aandachtsgebied binnen Europa. Tussen 2000 en 2006 zijn er wel 
nog fondsen beschikbaar gesteld voor de steden Maastricht en Heerlen voor projecten in het 
kader van de programma’s doelstelling 2 (Maastricht) en URBAN II (Heerlen). Maar deze 
fondsen sloten meer aan bij het grotestedenbeleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties dan bij de regionale stimulering als reactie op de mijnsluiting. Van 
bijzondere stimulering van de mijnstreek is sinds 2000 derhalve geen sprake meer165.

161 Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vergaderjaar 1987-1988, Perspectievennota Zuid-Limburg, Nr. 145 Verslag 
van een schriftelijk overleg, Vastgesteld 7 september 1988.

162 Etil (1999).
163 Het is niet bekend met hoeveel het militaire personeelsbestand uiteindelijk is afgenomen in die periode.
164 In latere jaren zijn er in Limburg meer projecten geweest om met steun vanuit de EU innovatie in het MKB te

stimuleren, bijvoorbeeld het project MKB Springplank van Syntens en Industriebank LIOF in samenwerking met 
DSM Kenniswinkel en IHK Aachen, zie http://www.versnellingsagenda.nl/nl/page00021.asp?newsid=25. Deze 
projecten waren echter niet gebonden aan het doelstelling-2-gebied.

165 Aangezien andere met EU-fondsen gesteunde projecten als het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OP-
Zuid) een bredere scope en geografische schaal hebben dan alleen Zuid-Limburg, worden deze buiten 
beschouwing gelaten.
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7.3 Behaalde resultaten met EU-fondsen

De projecten die met behulp van de Europese structuurfondsen in de periode 1989-1999 
gerealiseerd zijn, kunnen grofweg geclassificeerd worden op een drietal terreinen: ‘bedrijfs
omgeving’, ‘kennis en innovatie’ en ‘toerisme’. Deze thematische insteek, waarbij de nadruk 
lag op kennis en innovatie, kan gezien worden als een voortzetting van de insteek tijdens de 
PNL-periode: het is een strategie van het benutten van kansen en sterke kanten van de regio, 
gericht op innovaties. Kortom: een offensief herstructureringsbeleid en geen defensieve 
strategie.

In totaal zijn 644 projecten met behulp van EU-fondsen gerealiseerd (staat 7.1). Hiermee was 
een bedrag gemoeid van bijna ƒ 280 miljoen aan bijdragen van de EU. Daarmee heeft de EU 
26% van de kosten van de projecten gedekt. De overige 74% kwam van de nationale166 en 
regionale overheden en van bedrijven en overige instellingen, die dus gezamenlijk circa ƒ 794 
miljoen hebben bijgedragen. Totaal is er dus circa ƒ 1,07 miljard geïnvesteerd. Het 
merendeel van de projecten werd gerealiseerd op het gebied van kennis en innovatie. Met 
behulp van deze projecten zijn naar schatting circa 5.000 structurele banen gecreëerd, 
hebben circa 5.000 werklozen een opleiding kunnen volgen en heeft ongeveer de helft 
hiervan werk gekregen167.

Bedrijfsom geving Kennis & Innovatie Toerism e Totaal

Aantal projecten 64 551 29 644
EU bijdrage

89 162 27 279
(miljoen gulden.)
Voorbeelden Multimodale Subsidieregeling Museum Industrie

terminal Zuid- MKB en Samenleving
Limburg (Born)

Bedrijventerrein De Opleidingscentrum Regiomanager
Beitel industriële montage Toerisme

Staat 7.1 Projecten en EU-geldstrom en m et betrekking tot de program m a’s voor de regio Zuid- 
Limburg, 1989-1999

Bron: Etil (1999).

Werkgelegenheid en werkloosheid
In termen van de algehele werkgelegenheidsontwikkeling in de Oostelijke en Westelijke 
Mijnstreek moet ook de periode 1989-1999 in de context van de conjunctuur worden gezien. 
Tot 1994 was er nog sprake van een kleine conjuncturele teruggang. Dit leidde ertoe dat de 
werkgelegenheid in de Mijnstreek met gemiddeld 0,2% per jaar afnam. Dit was vooral toe te 
schrijven aan de Westelijke Mijnstreek, waar alleen al bij DSM in die tijd grote aantallen 
arbeidsplaatsen verdwenen. In 1994 was er echter een ommekeer: de werkgelegenheid 
groeide de rest van het decennium met gemiddeld 1,7% per jaar. Deze ontwikkelingen bleven 
echter nog steeds iets achter bij het landelijk beeld van 1,3% groei per jaar in de periode 
1989-1994 en gemiddeld 2,2% groei per jaar in de periode 1994-1999.

De werkloosheid daarentegen is een ander verhaal: hoewel ook deze in de periode 1989-1994 
in absolute zin in de Mijnstreek168 toenam, bleef deze door de groeiende beroepsbevolking 
naar verhouding nagenoeg gelijk, namelijk van 14,3% in 1989 tot 14,1% in 1994 (figuur 7.1). In

166 De Rijksoverheid was in termen van budgetten de kleinste partner in de projecten die in de jaren negentig zijn 
gerealiseerd.

167 Etil (1999).
168 Oostelijke en Westelijke Mijnstreek samen.
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diezelfde periode steeg de werkloosheid in Nederland gemiddeld van 12,1% tot 13,0%. De 
regionale component van de Mijnstreek halveerde dus van 2,2 procentpunt tot 1,1 
procentpunt. In de periode van hoogconjunctuur in de tweede helft van de jaren negentig 
nam de werkloosheid af, zowel landelijk (tot 8,2%) als in de Mijnstreek (tot 9,5%). De 
regionale component nam dus weer iets toe. Tussen 1994 en 1999 was deze regionale 
component echter geheel toe te schrijven aan de Oostelijke Mijnstreek. De werkloosheid in 
de Westelijke Mijnstreek lag namelijk in die periode onder het Nederlands gemiddelde.

Nederland

Mijnstreek

Westelijke Mijnstreek 

Oostelijke Mijnstreek

Figuur 7.1 W erkloosheid Nederland en de M ijnstreken, 1989-1999

Bron: Etil (1999).

Conclusie EU-fondsen169
Over het algemeen wordt positief teruggekeken op deze laatste periode van herstructurering 
van de voormalige Mijnstreken. Naast de kwantitatieve resultaten, hierboven beschreven, is 
er op verschillende terreinen vooruitgang geboekt, die zonder de steun van de EU-fondsen 
niet gerealiseerd zou zijn, zowel op infrastructureel gebied (met name bedrijventerreinen en 
bedrijfsverzamelgebouwen) als bedrijfsgericht (bijvoorbeeld innovaties bij MKB). Tevens 
heeft de opzet van ‘partnerships’ om EU-fondsen te ontvangen de verschillende partijen in de 
regio geleerd om samen te werken, netwerken te vormen en actief over de grotere lijnen in 
de economische ontwikkelingen te denken. Dit laatste heeft ervoor gezorgd dat men steeds 
beter heeft leren denken en werken langs programmatische lijnen, in plaats van alles op te 
pakken in losse projecten.
De positieve ervaringen met de EU-fondsen kunnen nog verder uitgesplitst worden. Daarnaast 
zijn er ook enkele kanttekeningen te plaatsen. In het Etil-rapport ‘Lijnen na de mijnen’ 
(1999) was de volgende tabel opgenomen over de bijdrage van het Europees steunbeleid aan 
de economische ontwikkeling van de Mijnstreek, 1989-1999.

169 Deze conclusies zijn overgenomen uit het rapport ‘Lijnen na de mijnen’, door Etil, 1999.
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Positieve punten Negatieve punten
- Veel aandacht voor industrie
- Verbeteren onderwijs, kennis en 

infrastructuur
- Innovaties bij bedrijfsleven
- Logistieke ontwikkelingen
- Infrastructurele ontwikkelingen: zowel 

wegen als bedrijventerreinen
- RTP (Regionaal Technologie Plan) met de 

nieuwe denklijnen
- Stimulering van werklozen naar de arbeids

markt
- Banen geschapen
- Symbolische waarde doordat de regio in de 

schijnwerpers staat; investeerders worden 
warm gemaakt

- Startersbeleid
- MKB
- Ook anderen buiten de mijnstreek hebben 

geprofiteerd: met name de 
uitstralingseffecten van grote 
infrastructurele projecten.

- Bevordering toerisme is onvoldoende van de 
grond gekomen

- Milieuprojecten zijn nauwelijks geformuleerd
- Bestuurders zijn meer op afstand gekomen: 

alleen nog het technisch volgen van de 
programma’s (werd in die tijd als zwakte 
gezien)

- Arbeidsmarktbeleid was te zeer aanbod- 
gestuurd in plaats van vraaggericht

- Subsidiegericht denken in plaats van 
mogelijkheden die de regio biedt en daarbij 
een financiering vinden

- Bestuurlijk had meer vooruitgang gemaakt 
kunnen worden

- Samenhang tussen opleidingen onvoldoende 
gerealiseerd

- Onderkant arbeidsmarkt te weinig aan 
gedaan

- Te snel overgegaan van infrastructurele 
projecten naar bedrijfsgerichte maatregelen, 
terwijl bepaalde infrastructuur nog gemist 
wordt

- Te gedetailleerde beschrijvingen van de 
programma’s. waardoor flexibiliteit onvol
doende mogelijk is

Staat 7.2 Positieve en negatieve punten van het Europees steunbeleid aan de econom ische  
ontw ikkeling van de Mijnstreek, 1989-1999

Bron: Etil (1999).

7.4 Het economisch beleid van de Provincie Limburg na 1990

Het voorgaande maakt duidelijk dat het economisch beleid van de Provincie Limburg na 1990 
voor een deel gebruik maakte van de Europese fondsen en de relevante programma’s om 
initiatieven in Zuid-Limburg mee te financieren. Daarnaast is het van belang nog een drietal 
elementen van dit beleid te vermelden170. De Provincie Limburg ontwikkelde een eigen 
arbeidsmarktbeleid in samenwerking met gemeenten en andere betrokken instanties: het 
Vertrouwenspact Werkgelegenheid Limburg ontstaat om stimuleringsprogramma’s (beter) te 
benutten. In aansluiting op allerlei innovaties en de prominente rol van de technologie 
ontwikkelde de Provincie Limburg het Regionaal Technologie Plan Limburg. Dit nieuwe 
technologiebeleid was in feite een voorbeeld van het nieuwe sectorbeleid dat ook landelijk 
werd gevoerd. Daarnaast voerden de Limburgse VVV’s een provinciaal beleid met betrekking 
tot toerisme en recreatie. Op deze drie terreinen werden subsidies door de provinciale 
overheid verstrekt om activiteiten te starten of te ontwikkelen. Een audit van dit beleid in 
2003 gaf aan dat in de periode 1999-2002 belangrijke stappen waren gezet, maar dat de 
effectiviteit van het beleid moeilijk aan te tonen was171. In de jaren daarna komt er meer 
aandacht voor het beleid met betrekking tot Life Sciences en de nota Pieken in de Delta van 
het Ministerie van Economische Zaken geeft een verdere impuls aan de regionaal economische 
ontwikkeling: er wordt nu bijvoorbeeld gesproken over een Technologische Top Regio 
Zuidoost Nederland. De Provincie Limburg neemt het initiatief om samen met het bedrijfs

170 Deze paragraaf is voor een groot deel gebaseerd op Van Elmpt (2011), hoofdstuk 3.
171 Zie Van Elmpt (2011, p. 123) die het desbetreffende auditrapport citeert.
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leven te komen tot de Versnellingsagenda in 2005 waarin een drietal clusters van nieuwe 
initiatieven worden genoemd:
• Health, cure and life sciences
• High tech systems, chemie & materialen en nieuwe energie
• Agro, food en nutrition
en een groep generieke producten.
In 2011 heeft de Nederlandse overheid haar topsectorenbeleid geformuleerd en voor de 
provincies Noord-Brabant en Limburg is Brainport 2020 van groot belang. Dit belangwekkende 
document met alle zienswijzen en concrete plannen van Brainport 2020 wordt door de 
Adviescommissie Deetman Bevolkingskrimp Limburg mede als uitgangspunt genomen om een 
zestal kansrijke economische speerpunten voor Limburg te formuleren. Dit zijn:
• Chemelot campus (Westelijke Mijnstreek, Brainport);
• Health care (met accent in Parkstad en Maastricht);
• Financieel-administratief cluster (met accent in Parkstad);
• Maasplassen Midden-Limburg;
• Greenport Venlo; en
• Innovatief midden- en kleinbedrijf.
Opvallend is dat de schrijftafels uit de PNL-nota nu op een andere manier aan Parkstad 
Limburg gekoppeld worden en dat de chemie nog steeds met de voormalige Westelijke 
Mijnstreek gekoppeld wordt. De krimpende, vergrijzende en ontgroenende bevolking voegt 
echter heden ten dage een geheel nieuwe dimensie toe aan het vormgeven van het 
economisch beleid en de attractiviteit van het woon-, werk- en leefklimaat in de provincie 
Limburg.

7.5 Epiloog: definitief afscheid van het mijnverleden?172

Na 35 jaar herstructurering kwam er aan het einde van de jaren negentig een eind aan de 
beleidsmatige herstructurering door hogere overheden. Na twee mijnnota’s, een nota 
herstructurering, dertien jaar PNL-beleid en tien jaar indicatie als doelstelling-2-gebied 
moest de mijnstreek bij het aanbreken van het nieuwe millennium op eigen benen verder. 
Nu, tien jaar later, kan teruggekeken worden of de herstructurering succesvol is gebleken. 
Had er meer gedaan moeten worden voor de mijnstreek? Had er meer gedaan kunnen worden 
voor de mijnstreek?

Het valt waarschijnlijk niet te ontkennen dat zonder overheidssteun en herstructurering Zuid- 
Limburg er nu een stuk slechter aan toe was geweest. Vergeleken met de toestand in de jaren 
zeventig, ten tijde van de olie- en monetaire crises, heeft Zuid-Limburg een grote comeback 
gemaakt gedurende de PNL-periode en de daaropvolgende periode van EU-steun. Ten 
opzichte van de jaren vijftig, daarentegen, lijkt vooral de mijnstreek er bekaaid vanaf 
gekomen te zijn. Destijds behoorde de Oostelijke Mijnstreek tot de rijkste regio’s van 
Nederland. Inmiddels is eerder het omgekeerde waar.

Is de huidige achterstandspositie dan nog terug te voeren op de mijnsluiting? De 
herstructurering heeft er ontegenzeggelijk voor gezorgd dat Zuid-Limburg minder afhankelijk 
is geworden van de traditionele industrieën (hoofdstuk 3, paragraaf 2, over de ontwikkeling in 
werkgelegenheidssamenstelling). Het aandeel nijverheid ligt inmiddels nauwelijks nog boven 
het landelijk gemiddelde en er is relatief veel werkgelegenheid in de niet-commerciële 
dienstverlening. Deze combinatie maakt de Zuid-Limburgse economie een stuk minder 
conjunctuurgevoelig dan voorheen. Dit bleek recentelijk ook toen de werkloosheid als gevolg

172 Deze epiloog is gebaseerd op de inzichten van de auteurs, vergaard tijdens het onderzoek.
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van de kredietcrisis nauwelijks toenam173. Limburg behoort momenteel tot één van de regio’s 
die het minst te lijden heeft gehad onder de recente recessie174. Tijdens de herstructurering 
zijn dan ook veel structurele arbeidsplaatsen gecreëerd. Door conjuncturele ontwikkelingen 
en structuurveranderingen in de economie kan echter niet gesteld worden dat een structurele 
arbeidsplaats altijd zal blijven voortbestaan.

Een onderwerp van terugkerende discussie is de werkloosheid. De regionale component in de 
werkloosheid is flink teruggebracht in met name de tweede helft van de jaren tachtig en in 
de jaren negentig. Toch is de werkloosheid per saldo nog altijd hoger in Zuid-Limburg dan 
landelijk. Dit is met name aan de stedelijke gebieden Maastricht en Parkstad Limburg toe te 
schrijven. Dit feit wordt door de criticasters aangedragen als bewijs dat het overheidsbeleid 
onvoldoende is gebleken.

De regio Zuid-Limburg zal na de mijnsluiting nooit meer hetzelfde zijn. De economie en de 
samenleving zijn definitief veranderd. Beetje bij beetje lijkt Limburg ook steeds meer 
afscheid te nemen van het mijnverleden. Zo is het tekenend dat de naam van het 
samenwerkingsorgaan Oostelijke Mijnstreek veranderd is in Parkstad Limburg. Dat de 
littekens van het mijnverleden aan het helen zijn, wil niet zeggen dat er een streep onder het 
mijnverleden is gezet, noch dat de regio geen uitdagingen meer kent. Vergrijzing en 
bevolkingskrimp zijn de thema’s die beleidsmakers aan het begin van de eenentwintigste 
eeuw bezighouden.

Ironisch genoeg ligt volgens het rapport van de Commissie Deetman175 een deel van het 
antwoord op het krimpvraagstuk bij de ontwikkelingen rond de Chemelot Campus, Healthcare 
vanuit het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) en het financieel administratief 
cluster in Parkstad. Al deze projecten zijn nog steeds onlosmakelijk verbonden met de 
mijnhistorie: Chemelot is opgebouwd rond DSM; MUMC+ is de integratie van AZM en 
Universiteit Maastricht, beide tot volwassenheid gekomen tijdens de PNL-tijd en de financieel 
administratieve instellingen, die naar Heerlen zijn gekomen in het kader van de spreiding van 
rijksdiensten. In de PNL-periode wordt ook meer nadruk gelegd op toerisme en recreatie in 
Zuid-Limburg; dit is nu een nadrukkelijke bedrijfstak geworden. Zo heeft de herstructurering 
wel degelijk de regio een basis gegeven om op voort te bouwen, niet alleen met 
arbeidsplaatsen op korte termijn, maar door de regio van nieuwe sterke kanten te voorzien. 
Unique selling points met voldoende mogelijkheden, waar voor de komende decennia nog op 
voortgebouwd kan worden.

173 Een andere factor die hier een belangrijke rol bij speelt, is gelegen in de demografische ontwikkelingen waardoor 
de (potentiële) beroepsbevolking vermindert en er dus minder ‘toestroom naar de arbeidsmarkt’ is.

174 Zie het recentelijk door Etil uitgevoerde onderzoek Regionale arbeidsinformatie Limburg (RAIL) 2011, 
www.railsite.nl.

175 Adviescommissie Deetman Bevolkingskrimp Limburg (2011) Ruimte voor waardevermeerdering, op 18 februari 
2011 gepresenteerd in de Stadsschouwburg van Heerlen, dezelfde plaats waar ruim 45 jaar eerder Den Uyl de 
mijnsluiting aankondigde.
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8 LESSEN VOOR DE TOEKOMST

8.1 Inleiding

De sluiting van de mijnen in Zuid-Limburg heeft zich voltrokken in een periode van tien jaar 
tussen 1965 en 1974. Deze studie richt zich op de manier waarop de gevolgen van de sluiting 
van de mijnen in Zuid-Limburg in de periode 1965-2000 zijn opgevangen en aangepakt. In de 
regio bestond een monocultuur rond de mijnen, waarbij overigens - in tegenstelling tot veel 
andere mijnbouwgebieden in West-Europa - geen staalindustrie aanwezig was.
Het is inmiddels ruim 45 jaar geleden dat de mijnsluitingen begonnen. Voortschrijdende 
inzichten kunnen de toenmalige standpunten in een ander daglicht stellen. Het is zinvol om 
achteraf te bekijken welke elementen van het herstructureringsbeleid als succesfactoren 
aangewezen kunnen worden en op welke gebieden het beleid en initiatieven tekort geschoten 
zijn om de problematiek van de individuele werkloze op te lossen en de economische 
structuur te versterken. Daaruit kunnen namelijk lessen geleerd worden voor toekomstige 
economische en maatschappelijke reconversies en herstructureringen in binnen- en 
buitenland. Hierbij dient uiteraard in ogenschouw genomen te worden dat iedere situatie, 
regio en elk tijdsbeeld anders is. De succesfactoren, tekortkomingen en geleerde lessen die 
uit de voorgaande hoofdstukken naar voren komen, worden hieronder puntsgewijs 
gepresenteerd.

Voor deze studie zijn veel bronnen gebruikt. De informatie voor deze studie hebben Etil en 
het SHCL uit diverse bronnen bijeen moeten brengen. Immers, het bleek bijvoorbeeld dat er 
geen ‘monitoringsysteem’ was opgezet dat registreerde welke investeringen in bedrijven, 
instellingen en infrastructuur zijn gedaan in de periode na de sluiting van de mijnen, aan de 
hand waarvan de beoogde en gerealiseerde effecten in beeld gebracht zouden kunnen 
worden. In diverse geraadpleegde rapporten zijn dan ook vaak effecten geraamd.

8.2 De problematiek in een notendop

De sluiting van de mijnen leidde er toe dat in een periode van tien jaar ongeveer 45.000 
medewerkers van de mijnen hun baan zouden verliezen, evenals ongeveer 30.000 
medewerkers bij toeleverende bedrijven. Voor deze 75.000 arbeidsplaatsen/werknemers 
moest in de loop van de tijd vervangende werkgelegenheid gecreëerd worden, dan wel 
andere voorzieningen getroffen worden (vervroegde pensionering, WSW, et cetera) om dit 
economische en maatschappelijke probleem op te lossen. Een bijkomend probleem was dat 
als gevolg van de demografische ontwikkelingen in dezelfde periode ook veel nieuwe 
arbeidskrachten op de arbeidsmarkt kwamen in het herstructureringsgebied. De potentiële 
beroepsbevolking176 groeide van 438.500 in 1965 via 507.900 in 1977 naar 550.700 in 1990; 
deze groei was dus gemiddeld bijna 4.500 personen per jaar. Ook voor velen van hen moest 
een baan beschikbaar zijn/komen.
De eerste activiteiten waarbij daadwerkelijk mijnen gesloten werden, vonden plaats in een 
periode van een positieve economische ontwikkeling; later toonde de conjunctuur een 
wisselend verloop177. Deze transformatie van de economie deed zich voor in een tijd waarin 
de omvang en het belang van de secundaire sector (productie) kleiner werden en de omvang 
en het belang van de tertiaire en quartaire sector (commerciële en niet-commerciële sector)

176 Dit is de bevolking tussen 15 en 64 jaar.
177 De conjunctuur in Nederland (en in omringende landen) ontwikkelde zich in eerste instantie voorspoedig. Echter, 

conjuncturele ontwikkelingen worden per definitie gekarakteriseerd door opgaande en neergaande bewegingen. 
Tijdens een neergaande conjunctuur zal het moeilijker zijn om nieuwe banen te creëren dan tijdens een 
opgaande conjunctuur.
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toenamen. Het was een tijd waarin overigens ook veel maatschappelijke veranderingen 
plaatsvonden. In dit maatschappelijk krachtenveld moesten in wezen een aantal belangrijke 
ontwikkelingen tegelijkertijd gerealiseerd worden. Het was enerzijds noodzakelijk op korte 
termijn vervangende werkgelegenheid te creëren voor individuele werknemers en anderzijds 
op lange(re) termijn de structuur van de regionale economie te versterken. Maar ook het 
oplossen van de sociaal-maatschappelijke problematiek die met de sluiting van de mijnen 
gepaard ging, was relevant.

8.3 Dilemma’s

Om de sterke en zwakke punten van het proces dat heeft plaatsgevonden goed te kunnen 
benoemen, is het van belang te realiseren dat er beslissingen genomen moesten worden over 
een aantal cruciale thema’s in dit transformatieproces. Deze keuzen betreffen met name de 
volgende thema’s:
• moet het transformatieproces van korte of lange duur zijn;
• moet gezocht worden naar banen voor individuele werknemers op korte termijn of moet 

de focus liggen op de versterking van de economische structuur op lange termijn;
• moet het proces centraal gestuurd worden vanuit de nationale overheid of decentraal 

vanuit een regionale of plaatselijke overheid;
• moet een defensief beleid gevoerd worden gericht op het behouden van werkgelegenheid 

of een offensief beleid gericht op innovatie en vernieuwing; en,
• moet er onderscheid gemaakt worden in het beleid richting de staatsmijnen en de 

particuliere mijnen?

Bij de analyse van de manier waarop de sluiting van de mijnen in Zuid-Limburg heeft plaats
gevonden is gebleken dat de sluitingen zelf in een periode van tien jaar plaatsvonden, maar 
dat veelal geconcludeerd wordt dat de regionale component in de werkloosheid pas na 25 
jaar was verdwenen178. In eerste instantie werd veel nadruk gelegd op het creëren en 
behouden van arbeidsplaatsen, later werd meer nadruk gelegd op de versterking van de 
economische structuur. In eerste instantie werd het proces aangestuurd door de nationale 
overheid, later door de Provincie Limburg. Eerst werd een relatief sterk defensief beleid 
gevoerd, later werd dat veel meer offensief en gericht op innovatie. Dit geeft aan dat er 
verschuivingen in het beleid zijn opgetreden. Daardoor is het ook moeilijk exact aan te geven 
wat de beste beslissing hierbij is geweest c.q. zou zijn. Het lijkt erop dat de regierol beter bij 
de Provincie dan bij de nationale overheid kan liggen. En dat een offensief, innovatief beleid 
gericht op het creëren van nieuwe (blijvende) werkgelegenheid en versterking van de 
economische structuur zinvoller is dan een defensief beleid gericht op het behouden van 
(zieltogende) werkgelegenheid bij zwakke bedrijven179. Het lijkt er ook op dat de gelden die 
aan de particuliere mijnen ter beschikking zijn gesteld, niet altijd in het herstructurerings
gebied zijn terechtgekomen maar elders in Nederland of in het buitenland. DSM heeft een 
nadrukkelijke herstructurering van de eigen activiteiten in Zuid-Limburg laten plaatsvinden 
en is in de loop der tijd ook buiten Limburg gegroeid.

Eind jaren vijftig en begin jaren zestig was het duidelijk dat er geen rendabele toekomst 
meer was weggelegd voor de mijnbouw in Zuid-Limburg. De kolencrisis van 1958 maakte dat 
ook pijnlijk duidelijk. De ministers van Economische Zaken namen in die tijd echter geen 
beslissingen over het sluiten van de mijnen in Zuid-Limburg ondanks het feit dat er wel op

178 In beide periodes van 10 respectievelijk 25 jaar hebben zich opgaande en neergaande conjuncturele 
ontwikkelingen voorgedaan. Deze externe ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het gehele proces dat zich 
na de sluiting van de mijnen heeft ontwikkeld.

179 Maar dat paste niet bij de tijdgeest en het nationale beleid van de overheid in de jaren zeventig.
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aangedrongen werd. Minister Den Uyl hakte in 1965 de knoop door. Het komt ons voor dat het 
verstandig was geweest deze beslissing eerder te nemen; er is nu lange tijd onnodig 
onzekerheid geweest over het stoppen of in stand houden van de mijnen. Ook is gebleken dat 
in de aanloop naar de beslissing in 1965 niet reeds allerlei nieuwe projecten geëntameerd 
waren voor nieuwe werkgelegenheid waardoor de transformatie in 1965 eigenlijk ‘met een 
vliegende start had kunnen beginnen’.

8.4 De SWOT-analyses

In onze analyses zijn een drietal analyses van de sterkten en zwakten van de regio Zuid- 
Limburg en van de kansen en bedreigingen voor deze regio gemaakt. Deze zullen hier in 
enkele woorden worden samengevat voor de diverse tijdsperioden180. De conjuncturele 
ontwikkelingen boden zowel kansen als bedreigingen voor het opvangen van de gevolgen van 
de mijnsluitingen. Als toenmalige sterkten van de regio kunnen genoemd worden de 
succesvolle regierol van de Provincie in een breed gedragen beslissing om de mijnen op een 
min of meer flexibele manier te sluiten. Als toenmalige zwakten gelden met name de 
(aanvankelijk te) optimistische verwachtingen omtrent het tijdstip van realisatie van de 
vervangende werkgelegenheid gecombineerd met een aanvankelijk te defensief beleid van de 
nationale overheid om zoveel mogelijk werkgelegenheid in stand te houden, waarbij (te) 
weinig aandacht was voor de sociaal-maatschappelijke problematiek. Het gehele beleid was 
sterk gericht op het oplossen van de verslechterende arbeidsmarktsituatie (werkloosheid) als 
gevolg van de sluiting van de mijnen, in eerste instantie op korte termijn door het vinden van 
banen, op langere termijn door structuurversterkende maatregelen.
Het gedrag dat hoorde bij de sterkten van de periode 1978-1990 (nadruk op versterking 
structuur van de economie, creëren werkgelegenheid en regierol van de Provincie) is een 
reactie op de zwakten van de periode 1965-1978 (geen duidelijke structurele verbeteringen 
en behouden - zwakke - werkgelegenheid). In die zin is er inderdaad na 1978 van de zwakten 
uit een vorige periode geleerd. De conjunctuur blijft altijd een onzekere factor; soms kan er 
van geprofiteerd worden, soms werkt deze nadelig uit.

De kern van de SWOT-analyses

Tijdsperiode Sterkten Zwakten

1965-1972 Besluit om mijnen te sluiten wordt 
breed gedragen

Oplossing van problemen op basis van beleid 
van nationale overheid wordt al in 1975 
verwacht

1972-1978 Flexibel beleid maakt snel sluiten 
van mijnen mogelijk (of opschorten 
van sluiting indien nodig)

Geen duidelijke structurele verbeteringen in 
economie, mede omdat beleid van nationale 
overheid vooral gericht is op behouden 
(zwakke) werkgelegenheid en weinig 
structuurverbetering kent

1978-1990 Succesvolle regierol voor Provincie 
Limburg bij realiseren van 
duidelijke doelstellingen ter 
versterking economische structuur 
en creëren van werkgelegenheid

(Te) weinig aandacht voor sociale 
problematiek bij benadering om vooral 
arbeidsplaatsen te creëren

180 Etil en SHCL realiseren zich dat zij de feitelijke conclusies uit de voorgaande hoofdstukken enig geweld aan doen 
door het zo kort en bondig in één term samen te vatten. Die term geeft echter wel duidelijk weer waar het 
precies om gaat.
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Kansen Bedreigingen

1965-1972 Hoogconjunctuur Structuurwijzigingen in economie tijdens 
conjuncturele neergang

1972-1978 Benutten aantrekkende conjunctuur 
met vele beschikbare 
arbeidskrachten

Conjuncturele neergang in internationaal 
moeilijke tijden

1978-1990 Gebruik gaan maken van offensieve 
innovatiebeleid van de nationale 
overheid, zeker in laatste jaren van 
deze periode waarin de economie 
weer aantrekt

Neergaande nationale en internationale 
conjuncturele ontwikkeling in het begin van 
deze periode

Om de succesfactoren en de tekortkomingen van het herstructureringsbeleid goed in kaart te 
brengen en de effecten van het beleid goed te kunnen aangeven, was het belangrijk geweest 
wanneer vanaf het begin van het herstructureringsbeleid bijgehouden was welke activiteiten 
verricht zijn, wat zij gekost hebben en welke opbrengsten (in materiële en immateriële zin) 
zij met zich mee hebben gebracht. Een dergelijk monitoringsysteem is echter niet 
ontwikkeld.

8.5 Succesfactoren herstructureringsbeleid

De belangrijkste succesfactoren van het gevoerde beleid zijn de volgende:

Draagvlak en verankering in de regio
• Er was een breed draagvlak voor de mijnsluitingen in de Zuid-Limburgse samenleving.
• Er was een breed draagvlak voor de plannen gedurende twee perioden (1965-1972 en 

1978-1990)181.
• De bestaande plannen gaven duidelijkheid over wat er zou (moeten) gebeuren.
• Een aantal belangrijke instellingen was al lang volledig gevestigd en verankerd in Zuid- 

Limburg, waardoor zij een sterke binding met de regio hadden. Hierdoor werden 
duurzame werkgelegenheid en positieve neveneffecten gecreëerd (bijvoorbeeld DSM).

• Een aantal belangrijke nieuwe instellingen was volledig gevestigd en raakte sterk 
verankerd in Zuid-Limburg, waardoor zij een sterke binding met de regio kregen. Hierdoor 
werden duurzame werkgelegenheid en positieve neveneffecten gecreëerd (bijvoorbeeld 
ABP).

• Deze belangrijke instellingen waren Nederlandse bedrijven/instellingen die niet snel om 
economische redenen hun activiteiten zouden verplaatsen. Ook hun directies hadden een 
band met de regio. Het waren geen internationale bedrijven die vanuit ver weg gelegen 
plaatsen aangestuurd werden (en nauwelijks een binding met de regio hadden).

Rol Provincie
• Gemeenten en instanties accepteerden tijdens de PNL-periode het gezag van de Provincie 

Limburg, mede vanwege de bereikte resultaten.
• De regierol die de Provincie Limburg vervulde tijdens de PNL-periode bleek succesvol. 

Door de concrete doelstellingen en de binding met de regio konden regionale initiatieven 
beter onder de aandacht gebracht worden bij de rijksoverheid. De gouverneur en 
gedeputeerden acteerden initiërend en bevlogen; de Provincie zette haar eigen afdeling 
Economische Zaken op en ontwikkelde haar eigen economisch beleid.

181 Deze plannen waren echter niet gebaseerd op een gedegen SWOT-analyse (die bestonden toen overigens ook nog 
niet) en het lijkt er niet op dat met verschillende scenario’s is rekening gehouden.
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• In de PNL-periode van 1978-1990 sprak Limburg met één stem en kon een succesvolle 
herstructurering plaatsvinden. Verschillende gemeenten en instanties konden door de 
rijksoverheid niet meer tegen elkaar worden uitgespeeld.

Rol nationale overheid
• De nationale overheid heeft met verschillende subsidieregelingen veel financiële 

middelen beschikbaar gesteld voor de herstructurering van de economie in Zuid-Limburg. 
Voor zover hier blijvende werkgelegenheid mee gecreëerd is, is dat als een succes te 
beschouwen182.

• Het centraal gecoördineerde regionaal beleid is veranderd door de nationale overheid 
tijdens de PNL-periode in een meer decentraal (=provinciaal) aangestuurd regionaal 
beleid.

Innovatie
• Er heeft herstructurering plaatsgevonden waarbij Zuid-Limburg van een monocultuur naar 

een meer gediversifieerde samenstelling van bedrijfssectoren is gegaan.
• Er heeft tijdens de PNL-periode innovatie plaatsgevonden: er werd in de sterkten van de 

regio’s en de bedrijven geïnvesteerd, in plaats van geld investeren in alleen (korte 
termijn) behoud van arbeidsplaatsen.

• Dankzij het LIOF kwam er meer lijn in het acquisitiebeleid om bedrijven naar de regio toe 
te trekken. In latere jaren speelde het LIOF een rol bij het ondersteunen van 
ondernemers en innovaties.

• Er is gezorgd voor verbetering van belangrijke economische randvoorwaarden: de fysieke 
infrastructuur en de kennisinfrastructuur (- hoger - onderwijs).

8.6 Tekortkomingen herstructureringsbeleid

De belangrijkste tekortkomingen van het gevoerde beleid zijn de volgende.

Algemeen kader/grote lijn
• Er werd geen integraal beleid gevoerd. Alle pijlen waren gericht op de economie en het 

voorkomen c.q. wegwerken van de werkloosheid. Ruimtelijk, sociaal en welzijnsbeleid 
waren hieraan ondergeschikt, doordat men ervan uitging dat deze problemen grotendeels 
ondervangen zouden worden door het oplossen van het werkgelegenheidsvraagstuk.

• Er werd niet of nauwelijks met een mogelijke conjuncturele omslag rekening gehouden. 
Er waren geen scenario’s ontwikkeld voor dergelijke situaties.

• Er werd slechts in beperkte mate rekening gehouden met het indirecte banenverlies (het 
verlies aan banen bij toeleveringsbedrijven).

• Er is niet tot amper rekening gehouden met de volgende (grote) generatie die op dat 
moment de arbeidsmarkt opstroomde.

• Heel Zuid-Limburg werd als herstructureringsgebied gezien, waarbij niet altijd genoeg 
onderscheid werd gemaakt tussen de verschillende deelgebieden. Zo werd gedacht dat 
wat goed voor Maastricht was, ook goed voor de rest van Zuid-Limburg zou zijn.

• Het stimuleren van werkgelegenheid in bepaalde delen van de regio leidde niet tot 
grotere pendelstromen tussen de verschillende gemeenten. Hierbij is blijkbaar de 
mobiliteit van bepaalde groepen van Zuid-Limburgse mijnwerkers overschat; men 
pendelde wel naar Duitsland, maar niet naar andere delen van Zuid-Limburg183.

182 Voor zover daar zieltogende werkgelegenheid mee in stand gehouden is, is dat geen blijvend succes gebleken en 
is ook de economische structuur niet versterkt.

183 Was er sprake van selectieve mobiliteit op basis van inkomen: hogere salarissen in de Duitse industrie en bouw 
dan bij banen in andere delen van Zuid-Limburg?
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Tijdsperspectief en veranderingen in beleid
• In de eerste fase van de herstructurering werd er vooral naar de acute problemen 

gekeken. Er werd getracht zo veel mogelijk werkgelegenheid op korte termijn te creëren, 
waarbij de duurzaamheid van deze werkgelegenheid geen factor leek (pas veel later 
begon men met structuurversterkende initiatieven, die voor duurzame werkgelegenheid 
op de lange termijn zouden zorgen).

• Er is in de eerste jaren na de mijnsluiting te weinig duurzame werkgelegenheid 
gecreëerd, terwijl de Limburgse potentiële beroepsbevolking wel fors toenam.

• In eerste instantie werd er te veel vanuit de regio naar de rijksoverheid gekeken voor 
steun. Dit was deels nodig, aangezien de mijnsluiting een problematiek met zich 
meebracht die de regionale overheden hun pet te boven ging. De overheid in Den Haag 
stond echter te ver van de uitvoerders in de regio af, terwijl controle en coördinatie 
ontbraken bij financiële steunverlening aan individuele bedrijven. Particuliere mijnen 
hebben niet alle ter beschikking gestelde financiële middelen in de regio geïnvesteerd.

• Er is tot halverwege de jaren tachtig veel geld gestoken in ‘bodemloze putten’, door het 
aantrekken en in stand houden van zwakke bedrijven.

8.7 Lessen

Uit de analyses en de succesfactoren en tekortkomingen in het beleid kunnen lessen geleerd 
worden. Deze lessen hebben betrekking op welke instantie welke taken zou moeten uitvoeren 
en hoe deze taken ten uitvoer gebracht zouden moeten worden. In deze paragraaf worden 
enkele belangrijke lessen opgesomd, uitgesplitst naar de vragen wie iets moet doen, wat er 
gedaan moet worden en hoe dit gedaan moet worden.

Door wie
• Verschillende lagen van overheid zijn nodig om een herstructurerings- en transformatie

proces gestalte te geven en uit te voeren: grootschalige herstructurering is dermate 
kapitaalintensief, dat de financiële lasten hiervan op een hoog (nationaal) niveau 
gedragen zullen moeten worden. Voor de coördinatie c.q. regie van de uitvoering zijn 
lagere, regionale actoren nodig die weten wat er in een regio speelt, die weten hoe op de 
regionale sterktes ingespeeld kan worden. Deze regisseur beweegt tussen de rijksoverheid 
op afstand en de regionale/lokale initiatieven, waarbij deze met behulp van netwerken 
en initiatieven ‘de kar kan trekken’.

• De regierol moet bij bestaande structuren aansluiten, zodat hun rol geaccepteerd wordt 
en er met één stem gesproken kan worden. Versnippering van initiatieven en gezag werkt 
inefficiënt, indien verschillende actoren binnen een regio elkaar gaan beconcurreren 
(bijvoorbeeld strijd tussen gemeenten of tussen provincies, zoals in Noord-Nederland) en 
dus tegen elkaar kunnen worden uitgespeeld.

• Er moet een duidelijke betrokken ‘trekker’ zijn in de regio die als leidinggevende 
geaccepteerd wordt, initiatief neemt en stuurt.

• Naast de overheid is er ook een belangrijke rol voor het bedrijfsleven en investeerders. 
Ondernemers moeten de ruimte krijgen en ondernemingszin moet gestimuleerd worden. 
Venture capitalists (of ondernemingen die vergelijkbaar werken, zoals het LIOF) zijn 
nodig om het lokale bedrijfsleven te ondersteunen voor zover dat innovatief en 
daadwerkelijk levensvatbaar is.

Wat
• Zet vanaf het begin in op structuurversterkende maatregelen, waarvan op de langere 

termijn de vruchten geplukt kunnen worden (hierbij gaan de kosten voor de baten), zodat
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er duurzame banen gecreëerd worden, in plaats van alleen tijdelijke oplossingen/ 
tijdelijke contracten.

• Zorg voor zowel werk voor individuele werklozen (ad-hoc bij de sluiting) als voor 
versterking van de economische structuur. Waarborg hierbij een evenwichtige 
herstructurering: zorg voor een gezonde verdeling in werkgelegenheid tussen stuwende 
(maar veelal conjunctuurgevoelige) en (conjunctuur neutrale) verzorgende sectoren. 
Meer aandacht voor versterken economische structuur met relevante sectoren die 
toekomstbestendig en veelbelovend zijn; differentiatie in activiteiten, sectoren; 
ondernemingen met echte ondernemers aantrekken; overgeplaatste overheidsdiensten 
moeten ook blijvend zijn en groeien/ontwikkelen. Niet deels verplaatsen naar het 
herstructureringsgebied (zoals het CBS waarvan een deel in Voorburg bleef) maar geheel 
(ABP). Dat vermijdt later discussies over mogelijke terugkeer naar Den Haag.

• Zorg voor gerichte steun of subsidies met controle en verantwoording: geldstromen 
‘oormerken’ voor bepaalde doelen en controleren of ze goed terechtkomen.

• In plaats van het ondersteunen van noodlijdende bedrijven en het proberen op te lappen 
van de zwakke plekken in de economie, moeten juist sterke punten versterkt worden door 
innovatieve ideeën met potentie voor de toekomst te steunen.

• Denk aan de gevolgen voor de indirecte werkgelegenheid: werkloosheid bij toeleverende 
bedrijven.

• Besteed echt aandacht aan de sociale problematiek en de ‘zachte factoren’ (hieronder
ook: mobiliteit, trots en werk voortzetten in een andere sfeer of andere
werkomstandigheden dan ondergronds).

• Haal een institutionele belegger binnen (ABP zorgde in Limburg naast nieuwe 
werkgelegenheid voor niet-mijnwerkers ook voor investeringen in de regio).

• Houd de internationale kansen en bedreigingen in de gaten (zie pendel van en naar 
Duitsland), stimuleer en faciliteer migratie.

Hoe
• Er moeten concrete resultaatgebieden geformuleerd worden voor betrokken partijen, 

zodat er duidelijkheid is over wat de doelstellingen zijn, en hoe men deze denkt te 
realiseren. Deze moeten transparant en SMART geformuleerd zijn.

• Houd rekening met de algemeen economische ontwikkelingen en bedrijfstak- 
ontwikkelingen. Dit varieert van langetermijnveranderingen in de economische structuur 
tot kortetermijnveranderingen als gevolg van conjuncturele ontwikkelingen.

• Houd rekening met het effect van conjuncturele ontwikkelingen. Werk met scenario’s om 
toekomstplannen te maken.

• Houd rekening met de levenscyclus van bedrijven in industrie en dienstverlening: blijf 
vernieuwen om aan de wensen van de markt te voldoen en vervang niet-levensvatbare 
activiteiten tijdig voor activiteiten die dit wel zijn.

• Plannen maken niet ontzettend lang laten duren, gelet op de ernst van de problematiek 
en de noodzaak tot snel en adequaat handelen.

• Overheid moet voorwaardenscheppend, stimulerend, enthousiasmerend zijn, innovatief 
en ondernemersvriendelijk. Tevens terughoudend als landelijke overheid om de provincie 
goed te laten functioneren.

• Sta een evenwichtige ontwikkeling voor: combinatie van grote en kleine, nationale en 
internationale ondernemingen in diverse sectoren.

• Voldoende kritische massa organiseren om plannen van enige omvang te kunnen 
ontwikkelen (qua aantallen gemeenten of bedrijven).

• Geen nieuwe afhankelijkheid van één of meer grote bedrijven/instellingen of sterk 
conjuncturele gevoelige werkgelegenheid creëren.
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• Zorg ervoor dat het geïnvesteerde kapitaal niet de regio uitstroomt (bijvoorbeeld doordat 
ermee wordt geïnvesteerd in offshore en onroerend goed) of bij internationale ‘moeders’ 
terechtkomt.

• Publiek Private Samenwerking-constructies (PPS) tussen overheid en bedrijfsleven 
oprichten en gezamenlijk de ontwikkeling bepalen.

• Bestuurlijke samenwerking moet sterk zijn. Geen bestuurlijke versnippering meer 
tolereren, maar combineren. Gezamenlijk belang formuleren en accepteren en er aan 
gebonden weten.

• Regio moet niet in zich zelf gekeerd en intern gericht zijn, maar naar buiten kijken en 
extern gericht zijn: er op af gaan!

• Begin al in opleidingen van mensen te investeren als de mijnen nog niet dicht zijn, zodat 
ze snel elders aan de slag kunnen. Houd hierbij rekening met het type werk dat 
mijnwerkers op basis van hun ervaring bij andere bedrijven en in andere sectoren kunnen 
doen. Betrek hierbij ook hun competenties in het kader van andere werkzaamheden 
(bijvoorbeeld bestuurservaringen in hun vrije tijd) die relevant kunnen zijn voor een 
toekomstige baan.

• De vestiging van een universiteit kan een motor zijn voor zowel directe werkgelegenheid 
als voor een innovatieve kenniseconomie. Technische universiteit voor nieuwe producten 
(niet alleen focus op dienstensector).

• Fysieke infrastructuur verbeteren als onderdeel van verbetering woon-, leef- en 
vestigingsklimaat.

• Zorg dat de middelen en stimulering daar terechtkomen waar ze het hardst nodig zijn. 
Het zwaartepunt van de stimulering moet daar liggen waar de grootste klappen vallen. 
Investeringen elders in de regio geven geen garantie voor herstel in het zwaarst getroffen 
gebied.

Het voorgaande geeft eveneens aan dat het belangrijk is een adequaat monitoring- en 
controle systeem te hebben om na te gaan of de gestelde doeleinden gehaald worden en op 
welke wijze. Dat kan dan ook de informatie verschaffen voor het eventueel bijstellen van het 
te voeren beleid. Het kan dan ook de informatie verschaffen om verantwoording af te leggen 
over het gevoerde beleid en de besteding van de geïnvesteerde middelen. Hoewel het 
wellicht in de tijdgeest van de jaren zestig en zeventig paste, zou het nu niet bepaald 
denkbaar zijn dat grote sommen geld zo maar ter beschikking gesteld worden waarbij over de 
besteding geen of weinig verantwoording hoeft te worden afgelegd.
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9 ANTWOORDEN OP DE VRAGEN

In dit rapport is de volgende probleemstelling onderzocht:

Welke maatregelen zijn genomen na het sluiten van de mijnen om de economische en 
sociaal-maatschappelijke problemen op te vangen die ontstaan zijn als gevolg van het sluiten 
van de mijnen in Zuid-Limburg in de periode 1965-1974? Hoe zijn deze maatregelen tot stand 
gekomen? Hoe zijn deze maatregelen uitgevoerd? Wat is het succes van deze maatregelen tot 
nu toe? Om een antwoord op deze onderzoeksvragen te verkrijgen, zijn acht deelvragen 
geadresseerd. De antwoorden op deze vragen zijn uitgebreid in het voorgaande aan de orde 
gekomen. Kort samengevat zijn de antwoorden op deze acht vragen als volgt.

1. Welke economische en sociaal-maatschappelijke problemen moeten opgevangen/opgelost 
worden?

Het economisch en sociaal-maatschappelijke probleem dat opgevangen moest worden betrof 
een aantal onderwerpen. Het concentreerde zich geheel op het creëren van vervangende 
werkgelegenheid voor 45.000 onder- en bovengrondse werknemers uit de mijnindustrie. Er 
werd geen of nauwelijks aandacht besteed aan het creëren van vervangende werkgelegenheid 
voor de naar schatting 30.000 werknemers in de toeleveringsindustrie aan de mijnen, noch 
aan het creëren van werkgelegenheid voor de toestroom naar de arbeidsmarkt als gevolg van 
de groeiende bevolking. Er werden niet expliciet sociaal-maatschappelijke problemen 
geformuleerd die opgelost moesten worden.

2. Welke visie, missie en doelstellingen zijn geformuleerd: hoe luiden deze? Luiden zij alleen 
in termen van vervangende werkgelegenheid en versterking van de economische structuur of 
zijn er ook andere en/of meer concrete criteria geformuleerd (bijvoorbeeld rond het sociaal 
en individueel welzijn van de mijnwerkers)?

De drie belangrijkste doelstellingen voor de periode 1965-1972 waren volgens de eerste 
Mijnnota: 1) productiebeperking van de mijnen via sluiting, 2) steunmaatregelen voor de 
resterende mijnproductie, en 3) industriële herstructurering. Er moest vervangende 
werkgelegenheid gecreëerd worden voor 45.000 onder- en bovengrondse werknemers van de 
mijnen. Dit kon gerealiseerd worden via nieuwe industrievestigingen en/of nieuwe industriële 
projecten.
In de periode 1972-1978 zorgde de neergaande conjunctuur voor grote problemen om 
vervangende werkgelegenheid te creëren ten einde de doelstellingen zoals deze ook in de 
eerste Mijnnota stonden, te realiseren. Hoewel er meer aandacht gevraagd wordt voor de 
sociale en persoonlijke problemen van het omschakelingsproces dat tot aan 1972 als vrij 
bevredigend werd beschouwd, was er in de praktijk amper aandacht voor het oplossen van 
andere maatschappelijke problemen dan de werkgelegenheid.
Bij het vaststellen van de Perspectieven Nota Limburg in 1978 werd als doelstelling 
geformuleerd dat er 10.000 extra arbeidsplaatsen nodig waren om de werkloosheid in het 
herstructureringsgebied terug te dringen tot het landelijk niveau in 1985. Als gevolg van de 
(inter)nationale conjuncturele ontwikkelingen werd deze doelstelling aangepast en werd 
gesteld dat er in de periode 1978-1981 11.000-16.000 nieuwe arbeidsplaatsen bij zouden 
moeten komen en in de periode 1982-1985 13.000-18.000. Met deze taakstelling hoopte men 
de regionale component in de werkloosheid weg te kunnen werken. Vervolgens werd nog een 
extra periode onderscheiden, namelijk de jaren 1986-1990 waarvoor als doelstelling werd
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geformuleerd dat de regionale component in de werkloosheid moest zijn weggewerkt, zonder 
dat hierbij overigens concrete aantallen arbeidsplaatsen werden genoemd. In 1990 werd deze 
doelstelling bereikt voor geheel Zuid-Limburg, maar niet voor de Mijnstreek. In de PNL- 
periode was sprake van een geïntegreerd beleid rondom drie facetten, namelijk het sociaal- 
economische, het sociaal-culturele en het ruimtelijke beleid. Echter, in de praktijk lag de 
nadruk vooral op het creëren van werkgelegenheid en kregen de andere facetten weinig 
aandacht.

3. Wie zijn de actoren in deze processen? Hoe hebben zij gefunctioneerd en samengewerkt?

Er zijn zeer veel actoren actief geweest in deze processen. Dit betrof diverse actoren uit de 
politiek en het bedrijfsleven. Bij de politiek viel te denken aan lokale en provinciale 
bestuurders in Limburg; in Den Haag betrof het de regering, belangrijke ambtenaren en de 
(eensgezindheid onder de) Limburgse vertegenwoordigers van diverse politieke parijen in het 
parlement. DSM speelde een belangrijke rol in diverse commissies en raden. Ook de 
vertegenwoordigers van de particuliere mijnbedrijven speelden een rol. De vakbeweging 
speelde een belangrijke rol evenals het LIOF. Er was een groot draagvlak voor het sluiten van 
de mijnen.
Naast zakelijke relaties bleken persoonlijke relaties cruciaal te zijn in het vragen van 
aandacht voor de problematiek in het herstructureringsgebied en het realiseren van de 
doelstellingen om de gevolgen van de sluiting van de mijnen op te vangen. Dit bleek sterk te 
spelen en succesvol te zijn in de PNL-periode waarin goede relaties bestonden tussen de 
Limburgse gouverneur en de minister-president. De talrijke (vrij kleine) Zuid-Limburgse 
gemeenten vormden niet altijd een eenheid qua bestuurders en misten vaak de noodzakelijke 
capaciteiten op ambtenarenniveau om tot goede plannen te komen om deze enorme 
problematiek die verbonden was aan het nationale belang van de kolenindustrie, op te lossen. 
Daarom vond het Rijk het haar taak om de sluiting en de uitvoering van de maatregelen rond 
de opvang van de gevolgen hiervan, te organiseren. Bovendien was er in de begintijd van de 
herstructurering (nog) geen taak weggelegd voor de provinciale overheid om economisch 
beleid te voeren. De Limburgse politici in de Tweede Kamer werkten veel met elkaar samen 
om het gezamenlijke belang van Limburg te dienen ondanks het feit dat zij een verschillende 
politieke achtergrond hadden. De vakbeweging in Limburg heeft een zeer constructieve rol in 
het gehele proces gespeeld: men was overtuigd van het nut van de sluiting van de mijnen en 
er zijn geen stakingen georganiseerd om de sluiting tegen te houden. In samenspraak met de 
provinciale vertegenwoordigers werd gezamenlijk opgetreden richting de nationale regering; 
diverse acties zijn door de vakbeweging georganiseerd terwijl de provinciale bestuurders met 
de landelijke overheid overlegden.
Nadat de Provincie Limburg tijdens de PNL-periode een nadrukkelijkere rol is gaan - en mogen 
gaan - spelen in het herstructureringsbeleid, is de samenwerking tussen allerlei partijen 
verbeterd. Tot die tijd was er minder samenhang en sturing. Het LIOF heeft een belangrijke 
functie vervuld ten tijde van de PNL-periode bij het stimuleren van innovaties en het 
aantrekken van bedrijven en later in verband met het behouden en uitbreiden van bedrijven 
en werkgelegenheid.
Nadat in 1990 de doelstelling van het wegwerken van de regionale component in de werkloos
heid was gerealiseerd (ten minste volgens een toen verouderde definitie en alleen van 
toepassing zijnde op geheel Zuid-Limburg, maar niet op de Mijnstreek), was het 
herstructureringsgebied aangewezen op Europese gelden ter verdere herstructurering van de 
regio, met name de Oostelijke Mijnstreek.

Kijkend naar de wijze waarop het proces rond het opvangen van de economische en sociaal
maatschappelijke problemen van de mijnsluiting gestalte heeft gekregen, kan gesteld worden
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dat dit proces niet is aangepakt en uitgevoerd volgens de uitgangspunten en richtlijnen die 
horen bij het moderne projectmanagement. De doelstellingen waren vanaf 1965 in grote 
lijnen duidelijk. Pas in de PNL-periode werden de doelstellingen min of meer SMART 
geformuleerd. In die periode voerde de Provincie Limburg de regie over het herstructurerings
proces; zij kon dit ook gaan doen omdat de provincies een rol op economisch terrein 
toebedeeld kregen; tot die tijd werd dit beleid vanuit Den Haag gestalte gegeven.

4. Hoe is de besluitvorming tot stand gekomen, welke argumenten zijn gehanteerd en hoe 
verliep het besluitvormingsproces?

Het heeft lang geduurd alvorens de nationale regering daadwerkelijk besloot tot het sluiten 
van de mijnen in Zuid-Limburg. De uiteindelijke argumenten om de mijnen te sluiten zijn 
gelegen in de kosten van het delven van de kolen. Deze waren zo hoog dat er geen of 
onvoldoende afzet voor was, mede gelet op de lagere prijzen/dumpprijzen die andere landen 
in de EGKS of de Verenigde Staten rekenden. De vakbonden wezen daarnaast ook op het 
ongezonde werk in de mijnen. In feite heeft minister Den Uyl de knoop doorgehakt om de 
mijnen te sluiten; diverse ministers hadden voor die tijd deze beslissing niet genomen terwijl 
wel duidelijk was uit de marktomstandigheden dat het economisch gezien niet verantwoord 
was de mijnen open te houden. Bovendien was er ondertussen een alternatieve strategische 
energievoorraad in Nederland gevonden in de vorm van aardgas en kon Nederland profiteren 
van de aanvoer van olie in de Rotterdamse haven.

De particuliere mijnbedrijven maakten nog winst in de jaren zestig en gaven tegengeluiden 
tegen het sluiten van de mijnen; het staatsbedrijf maakte geen winst op de kolenwinning. De 
Staatsmijnen, de vakbond, de mijnindustrieraad en de Limburgse Statenleden waren voor 
sluiting van de mijnen. Er zijn diverse instanties opgericht die een rol speelden in het proces 
van de sluiting van de mijnen. Overleg tussen Provincie Limburg en de nationale overheid in 
de jaren zeventig heeft tot extra middelen voor het herstructureringsgebied geleid. Het 
provinciaal bestuur van Limburg had hierin een initiatiefrijke rol richting de regering (en die 
bleek succesvol). Het heeft heel lang geduurd alvorens de Perspectieven Nota Limburg tot 
stand kwam.

5. Hoeveel geld is er geïnvesteerd in het herstructureringsgebied, aan welke projecten is 
geld besteed en hoeveel banen heeft dat opgeleverd op korte en lange termijn?

Deze vraag is moeilijk exact te beoordelen omdat volledig betrouwbare gegevens hieromtrent 
ontbreken. In diverse studies zijn ramingen gemaakt. Immers, een betrouwbaar monitoring en 
controlsysteem is niet vanaf het begin opgezet.

In totaliteit werd in de periode 1965-1990 ongeveer zeven miljard gulden in het herstruc
tureringsgebied geïnvesteerd. Tussen 1990 en 2000 werd in het kader van Europese projecten 
ongeveer ƒ 280 miljoen geïnvesteerd. Dit geld is aan een grote verscheidenheid aan projecten 
besteed, variërend van steun aan werkloze mijnwerkers, projecten voor de verbetering van 
de materiële en immateriële infrastructuur en het aantrekken van nieuwe bedrijven en 
instellingen (zie onder meer bijlage 4). Helaas betrof dat ook marginale bedrijven die 
probeerden via het gebruik van steunmaatregelen overeind te blijven; dit lukte meestal niet. 
Niet al deze middelen zijn aan de regio ten goede gekomen; zij zijn deels ook elders 
geïnvesteerd. Niet alle middelen die geïnvesteerd zijn, hebben direct tot blijvende nieuwe 
werkgelegenheid geleid, maar passen vooral bij het voorwaardenscheppend beleid. De aanleg
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van nieuwe wegen (bijvoorbeeld de A79) moest zorgen voor een verdere ontsluiting van het 
gebied waardoor meer economische activiteiten mogelijk waren.
In de periode 1965-1990 werden in totaal 18.100 banen gecreëerd. Dit is onder te verdelen in 
naar schatting 12.300 banen in de periode 1965 tot 1978 (waarvoor geen concrete doelstelling 
was geformuleerd). De steunverlening heeft in de periode 1978-1990 naar schatting 5.800 
extra banen opgeleverd terwijl de aanvankelijke doelstelling van 10.000 banen na verloop van 
tijd verhoogd was naar een aantal van tussen de 24.000 en 34.000 banen. In de loop van de 
tijd waren banen gecreëerd maar dit aantal is weer verminderd als gevolg van de 
conjuncturele ontwikkeling: de werkloosheid steeg bijvoorbeeld van bijna 27.000 in 1977 naar 
ruim 48.000 in 1985 en daalde naar bijna 32.000 in 1990. In 1990 was de regionale component 
in de werkloosheid vrijwel geheel weg in Zuid-Limburg (maar niet in de Mijnstreek); deze 
bedroeg toen nog 1.900 banen oftewel 0,7 procentpunt (deze cijfers bedroegen 12.000 
personen en 5,2 procentpunt in 1978).

In de periode 1965-1978 werd van de geïnvesteerde ƒ 2,7 miljard ruim 60% besteed aan het 
tijdelijk laten voortbestaan en afbouwen van de mijnindustrie (productiebeperking, 
ondersteuning) en afvloeiingsregelingen voor de mijnwerkers (werkloosheidsuitkeringen, et 
cetera) en bijna 40% aan de herstructurering van de regio en de aanwezige sectoren.

In de periode 1978-1990 werd ruim ƒ 4,3 miljard in het herstructureringsgebied geïnvesteerd. 
De extra geldstromen van de ministeries (ruim ƒ 3,8 miljard) waren ruim zeven maal zo groot 
als de specifieke PNL-gelden (ruim een half miljard gulden). Het grootste deel van deze 
gelden is besteed aan de versterking van de marktsector en het verder ontwikkelen van de 
economische infrastructuur.

In de beginperiode werd dus vooral veel geld geïnvesteerd aan het voortbestaan of afbouwen 
van de werkgelegenheid in de mijnindustrie en weinig aan het herstructureren van de 
regionale economische structuur. In latere periodes is het omgekeerde gebeurd: toen werd 
meer geïnvesteerd in de herstructurering van de regionale economische structuur en de 
daarbij behorende innovatieve werkgelegenheid dan aan het voortbestaan of afbouwen van 
de werkgelegenheid in de mijnindustrie. Dit was deels voor de hand liggend omdat er steeds 
minder werkgelegenheid in de mijnen was.

6. Welke bedrijven en instellingen zijn in het kader van het herstructureringsbeleid naar de 
desbetreffende regio gekomen? Welke zijn gebleven? Hoe heeft de werkgelegenheid en de 
financiële situatie - indien voorhanden - zich daar ontwikkeld? Hoe groot is de 
werkgelegenheid anno 2010?

De totale werkgelegenheid in arbeidsjaren in Zuid-Limburg bedroeg in 1965 207.000 
arbeidsjaren. Deze was gestegen naar 227.100 in het jaar 2000 (en daarna weer iets 
afgenomen). Van een constant stijgende werkgelegenheid is echter geen sprake. In 1982/1983 
werd een dieptepunt bereikt van ongeveer 170.000 arbeidsjaren. Er zijn verscheidene grote 
bedrijven naar Zuid-Limburg gekomen, zoals ABP, DAF en het CBS. Daarnaast zijn een groot 
aantal (nationale en internationale) kleinere bedrijven naar het herstructureringsgebied 
gekomen.

De structuur van de werkgelegenheid is in de loop der tijd fors veranderd: het aandeel van de 
nijverheid en de agrarische sector in de totale werkgelegenheid is fors gedaald terwijl het 
aandeel van de werkgelegenheid in de commerciële en niet-commerciële sector fors is 
gestegen.
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Zowel de beroepsbevolking als de participatiegraad zijn gestegen in de periode 1965-2000. De 
werkloosheid was heel beperkt in 1965; deze is toegenomen in de tijd van de sluiting van de 
mijnen, maar vooral in de jaren zeventig en tachtig tot een omvang van ruim 48.000 toen de 
economische en conjuncturele ontwikkelingen in Nederland en in de wereld niet gunstig 
waren. Sinds de tweede helft van de jaren tachtig is er - met de nodige ups en downs - weer 
een daling van de werkloosheid opgetreden tot een niveau van ruim 20.000 in Zuid-Limburg in 
2010.
Het aantal arbeidsongeschikten is in de tweede helft van de jaren zeventig fors gestegen en 
lag veelal tussen de 40.000 en 50.000 in Zuid-Limburg. Het aantal WSW’ers was tussen 1965 
en 1982 gestegen van ongeveer 2.000 naar 7.000 en sinds die tijd licht gegroeid tot bijna 
8.000 na het jaar 2000.

De vragen rond de werkgelegenheid en financiële situatie van de bedrijven die sinds de 
sluiting van de mijnen naar het herstructureringsgebied zijn gekomen, zijn moeilijk te 
beantwoorden. Hiervoor zijn vier argumenten te noemen. Allereerst hebben veel initiatieven 
de werkgelegenheid op een indirecte wijze gestimuleerd. Hierdoor is het niet of nauwelijks 
nog na te gaan hoeveel arbeidsplaatsen er daadwerkelijk gecreëerd zijn door (vooral) 
overheidsinitiatieven. Ten tweede is een aantal bedrijven dat oorspronkelijk met steun van 
de overheid of via het LIOF in Zuid-Limburg opgericht of gevestigd is, inmiddels meermaals 
van eigenaar gewisseld c.q. van naam veranderd, zijn activiteiten van bedrijven 
gecombineerd of afgestoten zowel binnen Nederland als daarbuiten, zodat het van vele 
bedrijven (vrijwel) niet meer te achterhalen is onder welke naam deze momenteel opereren 
of welk deel van de huidige werkgelegenheid aan de stimulering toe te schrijven is. Ten 
derde zijn er veel middelen besteed aan het overeind houden van noodlijdende bedrijven en 
daarmee het in stand houden van werkgelegenheid. Er is echter niet geregistreerd hoeveel 
arbeidsplaatsen daarmee voor korte of lange termijn behouden zijn gebleven. Ten slotte, in 
het algemeen heeft geen monitoring van de herstructureringsactiviteiten en bijbehorende 
effecten plaatsgevonden.
In twee voorbeelden is aangegeven hoe de werkgelegenheid bij de universiteit en DAF zich 
heeft ontwikkeld. Met name de DAF-casus toont aan dat het uitbesteden van werk en het 
hebben van een zeer flexibel aantal werknemers een belangrijke invloed heeft op het totaal 
aantal werknemers bij dit bedrijf, maar dat niet aan te geven is hoeveel werknemers dit 
betreft.

7. Wat is het effect van de (opgaande en neergaande) ontwikkelingen in de conjunctuur op 
het realiseren van de gestelde doeleinden?

Het effect van de conjuncturele ontwikkelingen op het realiseren van de (al dan niet concreet 
geformuleerde) doelstellingen is groot. De conjunctuur is overigens niet de enige factor die 
van invloed is. Deze studie toont aan dat bijvoorbeeld ook structurele veranderingen in de 
economie van invloed zijn. En dat een offensief, op innovatie gericht beleid relevant is.
Eind jaren zestig vonden veel mijnwerkers snel een andere baan in Zuid-Limburg of het 
omringende buitenland. Dit ging zelfs zo snel dat nieuwe mijnwerkers (uit het buitenland) 
moesten worden aangetrokken om de productie te kunnen voortzetten. Deze conjuncturele 
ontwikkelingen hebben ook hun positieve invloed op de omvang van de alternatieve 
werkgelegenheid voor de werknemers van bedrijven die (indirect) van de mijnen afhankelijk 
waren. Het is ons inziens overigens niet geheel onrealistisch te veronderstellen dat de 
doelstelling van het realiseren van alternatieve werkgelegenheid voor de ontslagen 
mijnwerkers in grote mate in de jaren zeventig gerealiseerd zou kunnen zijn wanneer zich 
geen oliecrisis had voorgedaan.
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Toen de wereldeconomie verslechterde begin jaren zeventig was het niet alleen moeilijker 
om in Nederland vervangende werkgelegenheid te vinden voor mijnwerkers waarvoor geen 
baan meer was, maar kwamen ook de ontslagen mijnwerkers die inmiddels een baan hadden 
gevonden in de industrie en bouw in Duitsland terug.
In de jaren tachtig en negentig verminderde de werkloosheidsproblematiek in het herstructu
reringsgebied bij een opgaande conjunctuur. Toen kon ook gesteld worden dat op een 
bepaald moment de regionale component uit de werkloosheid was verdwenen.

8. Wat zijn de leerpunten uit het herstructurerings- en transformatieproces in de 
desbetreffende regio’s? Wat had beter/anders moeten verlopen? Wat kunnen de regio’s uit al 
deze ervaringen leren?

Hoofdstuk 8 geeft een groot aantal leerpunten weer. Wij geven ze hier in samengevatte vorm 
kort weer in elf punten:

• Economische en maatschappelijke problemen van deze omvang die voort vloeien uit de 
sluiting van een dominante economische sector in een regio (die van landelijk belang is 
geweest) dienen snel herkend en opgelost te worden. Het vooruitschuiven of uitstellen 
van beslissingen hieromtrent kan en mag niet gebeuren. Integendeel, dit vereist tijdige 
beslissingen en een strategische en offensieve aanpak van allereerst herstructurering en 
vervolgens het scheppen van vervangende werkgelegenheid en het oplossen van andere 
maatschappelijke vraagstukken (bijvoorbeeld de opvang van werklozen en het creëren 
van werkgelegenheid voor de grote toestroom van jongeren op de arbeidsmarkt). Het 
vereist een bijzondere vorm van ‘projectmanagement’ vanwege de omvang en 
complexiteit van het vraagstuk. Daarbij is het vanaf het begin af aan noodzakelijk een 
gedegen controle en monitoring van het project te voeren om na te gaan welke effecten 
bereikt worden en of de gestelde doelen gehaald worden.

• Er moet een zeer betrokken kartrekker in de regio (i.c. het Provinciaal Bestuur) zijn die
eigenaar van het probleem is, het vraagstuk en de oplossingen integraal benadert, 
duidelijke doelstellingen formuleert (niet alleen voor wat betreft het economische deel 
van het proces, maar ook rond de sociaal-maatschappelijke problematiek die ontstaat), 
het proces stuurt, partijen/partners bijeen houdt (en er voor zorgt dat zij niet 
afzonderlijk acties ondernemen bijvoorbeeld naar de nationale regering), een tijdslijn 
uitzet, door alle partners (organisaties van werkgevers en werknemers, overheden, et
cetera) geaccepteerd wordt, voor een breed draagvlak zorgt en een relevant netwerk
heeft. Deze kartrekker voert de regie over het proces, voert de werkzaamheden in de
regio uit, terwijl de omvang van de herstructurering vaak zo omvangrijk is dat de
nationale overheid grotendeels voor de financiering van het project verantwoordelijk is.

• Vertaal de doelstellingen naar concrete, meetbare resultaatgebieden en formuleer deze 
SMART.

• De herstructureringsregio moet extern en toekomstgericht zijn en uitdagingen zien in 
plaats van intern gericht, naar het verleden kijkend en zich slachtoffer voelend, een 
slachtoffer dat veel onrecht is/wordt aangedaan.

• Structuurversterkende, innovatieve, offensieve maatregelen ten aanzien van kansrijke, 
toekomstbestendige en veelbelovende initiatieven en bedrijven zijn gewenst, niet alleen 
in verband met de herstructurering van het gebied maar vooral ook in verband met het 
creëren van duurzame werkgelegenheid voor ontslagen werknemers, de daarbij 
wegvallende indirecte werkgelegenheid en de eventuele nieuwe instroom op de arbeids

104



markt (dit laatste is onder meer afhankelijk van demografische ontwikkelingen). Een 
evenwichtige mix van zowel grote als kleine ondernemingen is hierbij gewenst.

• Aandacht moet zich richten op gerichte ondersteuning van kansrijke, toekomstbestendige 
en veelbelovende projecten, bedrijven en instellingen met van te voren vastgestelde 
procedures rond verantwoording van de middelen (gerichte controle) en zeker niet op 
lumpsum ondersteuning van zieltogende bedrijven waarover geen verantwoording hoeft 
te worden afgelegd. Een initiatiefrijk regionaal ontwikkelingsfonds gericht op innovaties 
en versterking van de economische structuur is hierbij van belang.

• Zorg ervoor dat de beschikbare middelen van de nationale en andere overheden 
daadwerkelijk in de regio geïnvesteerd worden en dat een evenwichtige herstructu- 
reringsontwikkeling plaatsvindt in termen van het enerzijds creëren van voldoende 
kritische massa en anderzijds vermijden van afhankelijkheid van een of enkele grote 
(internationale) bedrijven of instellingen.

• Bestuurlijke samenwerking in een herstructureringsregio moet sterk zijn, er moet een 
duidelijke gezamenlijk belang geformuleerd zijn en men moet gezamenlijk optrekken, 
ook met het bedrijfsleven richting de (inter)nationale overheden (bijvoorbeeld via PPS- 
constructies).

• Verbeteren van materiële, fysieke infrastructuur, maar ook van de immateriële 
infrastructuur (vooral in kennisinstellingen als een universiteit of hogeschool).

• Wanneer het de sluiting van een bedrijfstak in de primaire sector (als steenkolen) betreft, 
kan hierop geanticipeerd worden. Immers, van natuurlijke hulpbronnen kan voorspeld 
worden wanneer zij uitgeput zullen zijn. Het verstrekken van subsidies en het kunstmatig 
in stand houden van de bedrijfstak zijn niet gewenst, zeker niet wanneer er een 
alternatieve energiebron aanwezig is.

• Het oplossen van een dergelijke problematiek is mede afhankelijk van de conjuncturele 
ontwikkeling: de kans van slagen is anders in tijden van vooruitgang dan in tijden van 
neergang. Deze tijden kunnen zich voordoen tijdens een langdurig herstructurerings
proces. Het is derhalve verstandig scenario’s te hanteren waarbij onderscheid gemaakt 
wordt naar de benodigde maatregelen en acties onder verschillende conjuncturele 
omstandigheden. Deze studie heeft ook geleerd dat eveneens met demografische 
ontwikkelingen (in termen van een grote toestroom van jongeren op de arbeidsmarkt ten 
tijde van het herstructureringsbeleid) en met het oplossen van de sociaal
maatschappelijke vraagstukken rekening moet worden gehouden. Deze laatste worden 
niet vanzelf opgelost wanneer ontslagen werknemers weer een baan vinden.
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BIJLAGE 1 Interviews

Naam Functie Datum Geïnterviewd door:

Derks. W. Voormalig medewerker Etil, 
Arbeidsmarktdeskundige

14-3-2011 J. Gardeniers & L. Roels

Friedriechs, W. Voormalig vakbondsleider 4-11-2010 H. Kasper & S. Knoors

Jadoul, F. Voormalig Hoofd personeelszaken ABP en 
laatstelijk directeur Public Affairs

11-11-2010 H. Faun & H. Kasper

Joosten, B. Voormalig afdelingshoofd participaties 
LIOF

4-4-2011 H. Faun & H. Kasper

Kremers, J. Voormalig Gouverneur Limburg 24-3-2011 H. Faun & H. Kasper

Linden. R. van der Voormalig Staatssecretaris en lid Tweede 
Kamer, voorzitter Eerste Kamer

21-4-2011 H. Faun & H. Kasper

Peters, A. Voormalig directeur Stichting BOWL, 
provinciaal instituut voor de begeleiding 
van plaatselijk welzijnswerk in Limburg

6-4-2011 H. Faun & S. Knoors

Philipsen, P. Sociale begeleiding afbraak mijnwerkers- 
koloniën, directeur Stichting BOWL

8-4-2011 H. Faun & S. Knoors
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BIJLAGE 2 Werkgelegenheidsstructuur Nederland

■  Agrarisch i  Nijverheid

■  Commerciële diensten i  Niet-commerciële diensten

W erkgelegenheidsstructuur (in arbeidsjaren) 
naar sector Nederland, 1965

■  Agrarisch
■  Nijverheid
■  Commerciële diensten
■  Niet-commerciële diensten

W erkgelegenheidsstructuur (in arbeidsjaren) 
naar sector Nederland, 1990

■  Agrarisch «Nijverheid

■  Commerciële diensten ■  Niet-commerciële diensten

W erkgelegenheid (in arbeidsjaren) 
naar sector Nederland, 1977

2%

■  Agrarisch i Nijverheid

■  Commerciële diensten i Niet-commerciële diensten

W erkgelegenheid (in arbeidsjaren) 
naar sector Nederland, 2009
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BIJLAGE 3 Actoren betrokken bij mijnsluiting en herstructurering

Nationale Overheid
• Minister van Economische Zaken (EZ)

Verantwoordelijke minister voor onder andere regionale ontwikkeling, industrie en 
energiebeleid. Heeft Eerste, Tweede Mijnnota en Nota Herstructurering opgesteld.

• Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Verantwoordelijk voor een krachtig sociaal en economisch Nederland, waaronder 
arbeidsmarkt en uitkeringen vallen. Coauteur Tweede Mijnnota en Nota Herstructurering.

• Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM)
Opstelling van periodieke nota’s en daaraan verbonden planologische kernbeslissingen en 
vaststellen milieuregels.

• Minister van Financiën
Verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven van het Rijk.

• Minister van Verkeer en Waterstaat
Belangrijke rol in de realisering van de infrastructuur. De regionale ontsluiting is voor een 
deel afhankelijk van besluiten op het gebied van vervoersmogelijkheden.

• Tweede Kamer
Nederlandse volksvertegenwoordiging, controleert regeringsbeleid en medewetgever. Rol 
bij mijnsluiting aanvankelijk alleen op afstand, vooral na 1969 als ‘waakhond’ op sociaal 
gebied, met betrekking tot pensioenen, pendel, werkloosheid, tekortkomingen van 
financiële stimuli et cetera. Pas na 1974 heftigere inmenging Tweede Kamer, in het kader 
van oliecrisis en kernenergie.

Provinciale overheid
• Mogelijkheid tot samenwerking met Rijk en gemeenten. Kan aanbevelingen doen voor een 

toekomstig beleid en door de vaststelling van streekplannen binden voor een beleid op 
langere termijn.
De Provincie speelde aanvankelijk geen grote rol in het sluitingsproces. Wel wat lobbywerk 
om de sociale gevolgen onder de aandacht te krijgen. De Provincie was ook niet voldoende 
geëquipeerd om een omvangrijk proces als de mijnsluiting te coördineren. Na 1974 groeide 
de rol van de Provincie. Er werd een actievere rol verlangd in de provinciale coördinatie 
van de re-industrialisatie. Deze kon niet overgelaten worden aan (te) veel kleine 
gemeenten, die elk te weinig middelen hadden.

Nationale adviesorganen
• Sociaal Economische Raad (SER) (vanaf 1950)

De SER is het adviesorgaan van de regering met betrekking tot regels inzake het 
bedrijfsleven, bij de totstandkoming van wet- en regelgeving en bij de oprichting van 
Kamers van Koophandel. De SER adviseert ook zelfstandig werkgevers, werknemers en 
andere belangenorganisaties op het gebied van afspraken op sociaal-economisch terrein. 
Aanvankelijk werd de SER niet betrokken bij het proces van beleidsvorming rond de 
mijnsluiting, omdat de SER niet bedoeld is voor lokale en regionale issues. De 
beleidsvorming rond de energievoorziening van Nederland is echter een landelijke zaak en 
de SER had derhalve een grotere rol bij de langetermijnvooruitzichten kunnen spelen.

• Commissie Regionale Ontwikkelingsprogrammering
Een commissie van de SER (1968-1977). Deze commissie adviseerde de raad over meer
jarige regionale ontwikkelingsprogramma’s.

113



• Ministeriële Contactcommissie Regionaal Economisch Beleid (1974-1983 )
Ministeriële Commissie voor Regionaal Beleid (vanaf 1983)
Bewerkstelligen van besluiten op grond van aanvragen van projecten in het kader van het 
Integraal Structuurplan voor de Perspectievennota Zuid-Limburg. De commissie heeft 
uiteindelijk arbitraire beslissingsbevoegdheid voor het geval dat de afzonderlijke 
departementen niet in staat zijn om een consensus te bereiken.

• Begeleidingscommissie Coördinatie Mijnsluiting (Commissie Hellemans)
Per 15 september 1969 bij beschikking ingesteld door de minister van EZ (De Block). Zij 
werd samengesteld uit leden van de Mijnindustrieraad (werkgevers en werknemers) en 
ambtelijke adviseurs ressorterende onder het Ministerie van Economische Zaken en het 
Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Belangrijkste opdracht was, binnen het 
door de minister nagestreefde flexibele sluitingsplan te zorgen voor de realisering van een 
zo sociaal mogelijk afvloeiingsbeleid.

Nationale commissies
• Coördinatiecommissie Perspectievennota Zuid-Limburg (PNL), 1974-1978

De commissie, ingesteld in 1974, was het overlegorgaan tussen het Rijk en de Provincie 
Limburg ter voorbereiding van de Perspectievennota Zuid-Limburg. Zij had de bevoegdheid 
werkgroepen in te stellen, die, door middel van onderzoek, oplossingen probeerden te 
vinden voor vraagstukken die waren ontstaan na de mijnsluitingen in deze regio. Bij de 
vaststelling van de nota in 1978 werd ze na het voltooien van haar taak opgeheven.

• Begeleidingscommissie Perspectievennota Zuid-Limburg (PNL), 1978-1990
De Begeleidingscommissie werd ingesteld na de aanvaarding van de PNL in 1978. Het was 
een overleg- en uitvoeringsorgaan van de Provincie Limburg en het Rijk ter besteding van 
in het kader van de PNL-gereserveerde gelden. Ingesteld ten behoeve van de uitvoering 
van de PNL. Deze commissie leverde jaarlijks een rapport over de gang van zaken aan de 
ministeriële commissie. Zij werd voorgezeten door een ambtenaar van het Ministerie van 
Economische Zaken, dat ook het secretariaat beheerde. De commissie stelde om de vijf 
jaar de planning bij die in de PNL werd voorzien. In haar jaarverslag deed zij 
aanbevelingen tot wijziging van de plannen. Daarnaast begeleidde zij de aanvragen van uit 
te voeren projecten met adviezen aan de Ministeriële (Contact)Commissie Regionaal 
Beleid. De commissie hield op 17 december 1990 op te bestaan.

Regionale adviesorganen
• Centraal Instituut Voor Industrieontwikkeling (C.I.V.I.)

Onderzocht kleine en middelgrote metaal- en metaalverwerkende industrieën in Zuid- 
Limburg

• Kamers van Koophandel (KvK)
De Kamers van Koophandel voeren op nationaal en op internationaal niveau overleg met 
betrekking tot verschillende beleidsterreinen. Ten aanzien van het regionaal beleid keert 
de Kamer van Koophandel herhaaldelijk terug als overlegpartner in het kader van 
handelingen van de rijksoverheid.
De Kamers ondernemen allerlei initiatieven om de regionale economie te stimuleren. Zij 
houden zich bij de uitvoering van deze taak onder meer bezig met regionale economie, 
ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, milieu, energie, detailhandel, recreatie en 
toerisme.

• Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorzieningen
Stelde de arbeidsvoorzieningsmaatregelen op om een verantwoorde wederinpassing in het 
arbeidsproces te garanderen door middel van de organisatie van personele bezetting van 
de arbeidsbureaus te versterken en de Vakopleiding van Volwassenen uit te breiden.
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• Arbeidsbureau
Bemiddeling werkzoekenden en van-werk-naar-werk. Tevens voorlichting en begeleiding 
van mijnwerkers over beroepsmogelijkheden en opleidingsmogelijkheden.

• Provinciale Contactcommissie
Voerde verschillende onderzoeken uit. Een daarvan was een raming van het aantal te 
verwachten nieuwe arbeidsplaatsen in SIOL/IPR-bedrijven. Leden zijn Gedeputeerde 
Staten, het Ministerie van Economische Zaken, Etil, Zuid-Limburgse industrieschappen, 
KvK, de mijnen en arbeiders- en mijnbeambtenorganisaties.

• Regionale Stichtingen Dienstverlening Kleinbedrijf (RDK) 1945- 1987
Deze organen zijn belast met de ondersteuning van het Kleinbedrijf op regionaal niveau. 
Het beleid wordt landelijk gecoördineerd door de Stichting Coördinatie 
Dienstverleningencentra Kleinbedrijf. Deze instellingen zijn vanaf 1987 geleidelijk 
vervangen door de EEG.

• Stichting Economische ontwikkeling Zuid-Limburg (S.E.O.L.)
Heeft als doel om een evenwichtige economische ontwikkeling van de herstructurering van 
Zuid-Limburg te bevorderen. Opgericht op initiatief van het Provinciale Bestuur. De 
voorzitter is oud-staatssecretaris M.J. Keyzer en directeur is J. Bogerd.

• Algemene Nederlandse Vereniging van VVV’s (ANVV)
Nationaal Bureau voor Toerisme (NBT)
De ANVV is de landelijke koepel van plaatselijke en provinciale Verenigingen voor 
Vreemdelingenverkeer VVV. Zij is opgericht in 1937. In de jaren tachtig is haar naam 
veranderd in Nationaal Bureau voor Toerisme (NBT). De plaatselijke VVV’s zijn particuliere 
organen, waarin plaatselijke overheden vertegenwoordigd kunnen zijn. Soms worden zij 
mede gesteund door de Kamers van Koophandel.

• Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering (LIOF)
De bij het Etil ondergebrachte NV Industriebank in Limburg werd in 1975 verzelfstandigd 
en uitgebouwd tot NV Industriebank LIOF en krijgt de taak om de sociaal-economische 
structuur van Zuid-Limburg te versterken. Het instituut richt zich op startende 
ondernemers en op niet van de regionale markt afhankelijke dienstverlenende bedrijven. 
De belangrijkste activiteiten zijn acquisitie, innovatie en projectontwikkeling.

• Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS)
Samenwerkingsverband van BeNeLux, Frankrijk, West-Duitsland en Italië, om de interne 
markt voor kolen en staal te bevorderen door het heffen van importtarieven van buiten de 
regio, maar niet voor binnen de regio. Tevens afspraken om eerlijke concurrentie binnen 
EGKS te stimuleren. Afspraken werden niet nagekomen door alle landen. EGKS bood later 
steun bij de heropbouw van gebieden waar mijnen gesloten werden.
Later: Europese Economische Gemeenschap (EEG)
De kern van het EEG-verdrag is de totstandkoming van een gemeenschappelijke markt, die 
op het grondgebied van de lidstaten ruimte biedt voor een vrije ontmoeting van vraag en 
aanbod uit alle lidstaten, zonder enige nationale belemmering.

• Provinciale Contactcommissie Herstructurering Limburg
Leden zijn Gedeputeerde Staten, het Ministerie van Economische Zaken, Etil, Zuid- 
Limburgse industrieschappen, KvK, de mijnen en arbeiders- en mijnbeambtenorganisaties. 
Voorzitter is Van Rooy. Doel is het werven van bedrijven.

• Nederlandse Katholieke Mijnwerkers Bond (NKMB)
Katholieke vakbond waarvan Dohmen sinds 1945 de voorzitter was en waarvan 80% van de 
Zuid-Limburgse mijnwerkers lid was. Deze ging in de jaren zeventig op in de Industriebond 
en vervolgens in de Industriebond FNV.

• Economisch Technologisch Instituut Limburg (ETIL)
Tot de oprichting van de Industriebank LIOF verantwoordelijk voor het aantrekken van 
bedrijven naar Limburg. Steun geven aan SEOL. Onderzoek naar economische structuur van 
Limburg.
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Mijngerelateerde organisaties:
• Mijnraad

Tot 1967 adviseerde de raad over mijnbouwaangelegenheden in het algemeen, en hield zij 
tevens toezicht op het functioneren van de Staatsmijnen. Na de privatisering van de 
Staatsmijnen in 1966 beperkte de taak van de Mijnraad zich tot het adviseren van de 
minister van EZ inzake aangelegenheden als de opsporing en winning van delfstoffen. Het 
zwaartepunt hierbij ligt op de toetsing van de vergunning- en concessieverlening op 
mijnbouwgebied.

• Mijnindustrieraad (MIR)
De MIR fungeerde als publiekrechtelijk samenwerkingsorgaan van werkgevers en 
werknemers in de steenkolenmijnindustrie en had onder toezicht van de minister van EZ 
bestuurlijke en verordenende bevoegdheden, vooral waar het sociale aangelegenheden 
betrof. Na zijn opheffing fungeerde de MIR per 1 januari 1955 als bestuur van het 
Bedrijfschap voor de Steenkolenmijnindustrie. Van 1954 tot 1976 vormde de MIR het 
bestuur van het Bedrijfschap, dat dan de rechtspersoonlijkheid heeft. De Raad werd 
benoemd door de Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg en door een zestal 
werknemersorganisaties, waarvan de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond verreweg 
de grootste was. De MIR bestond uit een voorzitter en 22, vanaf 1959 26 gewone leden. 
Samen met twee, vanaf 1955 zes leden van de MIR vormde de voorzitter het dagelijks 
bestuur.
De voorzitter, die tevens voorzitter van het dagelijks bestuur was, werd door de minister 
benoemd. De MIR beschikte over vaste taakcommissies voor bijvoorbeeld opleidingen, 
woningbouw, silicose en veiligheid. De MIR had als taak het bevorderen van het welzijn 
van de Nederlandse ‘volkshuishouding’, voor zover het de winning en distributie van 
steenkolen en daaruit in mijnondernemingen vervaardigde producten betrof, het 
bevorderen van een economisch en sociaal zo goed mogelijk verantwoord beheer der 
mijnondernemingen en het bevorderen van de sociale zekerheid der 'bedrijfsgenoten' door 
leiding te geven aan de personen, organen en ondernemingen die tot het mijnbedrijf 
behoren op het vlak van medebewind, regulering en dergelijke. Voor zijn taakuitvoering 
beschikte de MIR over de gebruikelijke bevoegdheden van een bedrijfsschap. Een 
bijzondere bevoegdheid betrof de verordenende bevoegdheid inzake de organisatie van 
het overleg en de samenwerking binnen de onderneming. Op grond van deze verordening 
had de MIR toezichthoudende bevoegdheden met betrekking tot de ondernemingsraden en 
mijnondernemingen. Samengevat: Regulering van het mijnbedrijf, Advisering en
informatieverstrekking, Toezicht op de ondernemingsraden in het mijnbedrijf, Toezicht op 
de mijnondernemingen, Financieel beheer, Bedrijfsrechtspraak.
Speelde belangrijke rol bij mijnsluiting. Voorzag dat de mijnen niet rendabel meer zouden 
zijn en dat er tot gecontroleerde sluiting overgegaan moest worden.

• Staatsmijnbedrijf (Staatsmijnen), later DSM
Was tot 1966 een staatsbedrijf. Als een commercieel beheerde buitendienst exploiteert 
Staatsmijnen de aan de staat toegewezen steenkolenmijnconcessies en fabriceert zij uit 
steenkolen af te leiden producten, zoals cokes, cokesovengas, chemische grondstoffen en 
producten. Namens de staat participeert Staatsmijnen vanaf 1963 via maatschappen met 
oliemaatschappijen en via de Gasunie in de winning, in- en verkoop en distributie van 
aardgas. In 1966 wordt Staatsmijnen geprivatiseerd tot de NV Staatsmijnen/DSM en in 1989 
finaal geprivatiseerd door verkoop van aandelen aan derden. Speelde een actieve rol bij 
het aantrekken van het bedrijfsleven. Er wordt ook wel beweerd dat DSM er ook voor heeft 
gezorgd dat sommige bedrijven juist niet naar de regio konden komen, omdat DSM bang 
was niet in het eigen personeel te kunnen voorzien als er te veel andere bedrijven naar de 
regio zouden komen.
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• Vereniging De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg (GSL)
De GSL vormde na de Tweede Wereldoorlog de belangenorganisatie van de werkgevers in 
de steenkolenmijnindustrie in Limburg. De GSL vertegenwoordigde de werkgevers - de 
particuliere mijnen en Staatsmijnen - in de Mijnindustrieraad en in de internationale 
organisaties. In de GSL werd de prijs- en loonpolitiek afgestemd. De vereniging onderhield 
de Geneeskundige Dienst der Nederlandse Steenkolenmijnen. In 1974 werd de GSL 
opgeheven.

• De ondernemingsraad (OR)
De OR heeft als taak "in de onderneming te bevorderen een economisch en sociaal zoo 
goed mogelijk verantwoord beheer, ..., met eerbiediging van het algemeen welzijn en 
binnen het kader der door den MIR gegeven voorschriften ..." (Mijnstatuut 1945, art. 33). 
"De OR bespreekt alle aangelegenheden die hij voor de mijnondernemingen van belang 
oordeelt." (art. 131 Mijnstatuut 1945). Op sommige punten heeft de OR adviesrecht, zoals 
over de conceptbegroting, investeringen efficiencyplannen en instemmingsrecht, 
bijvoorbeeld met de benoeming of ontslag van directeuren. Daarnaast kan de OR toezicht 
houden op de naleving van de in de onderneming geldende arbeidsvoorwaarden en van de 
wettelijke voorschriften ter bescherming van de werknemers (Verordening betreffende 
ondernemingsraden 1956, art. 11, tweede lid). De OR verleent zo nodig medewerking aan 
de uitvoering van besluiten van de MIR en adviseert deze over de belangen van de 
onderneming (ibidem, art. 12).

• Particuliere mijnondernemingen
N.V. Laura en Vereeniging en N.V. Oranje-Nassau Mijnen B.V. Werden gecompenseerd voor 
het in dienst houden van werknemers en het terugbrengen van hun activiteiten. Starten 
nieuwe bedrijven en namen andere bedrijven over om werk te verschaffen aan oud- 
mijnwerkers.

• Begeleidingscommissie Coördinatie Mijnsluiting
Commissie onder leiding van ir. A. Hellemans die sinds 1970 een belangrijke taak had in 
het verwezenlijken van de sociaal verantwoorde afvloeiing van mijnwerkers. Hierbij ging 
bijzondere aandacht uit naar de ‘bedreigde doelgroepen’, zijnde de oudere personeels
leden die lastiger te herplaatsen zouden zijn.
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B IJ L A G E  4 Bestem m ing van gelden in de periode 1978-1990 die zijn uitgetrokken voor de u itvoering van 

het PNL-beleid (in duizenden guldens)

1978- 1982
1981 1985

1986
1990

1978
1990

I VERSTERKING M ARKTSECTOR

1. Stim ulering Industrie en Diensten 10.386 38.412 10.255 59.053

Innovatie project LIOF 2.870 1.330 4.200

Acquisitie project LIOF 2.736 5.610 100 8.446

Meetnet mijnwater 330 330

Introductie kaasmakerij op boederij 310 310

Stimulering agrarische bouw 320 320

Elmar Heerlen 200 200

Imago-onderzoek 170 170

Management Ondersteuning LIOF 250 900 1.150

Proefboringen Trega Water 700 700

Dienstencentrum Nederlandse Paardenhoudenrij 2.500 2.500

Centraalproefdierenbedrijf 8.000 8.000

Revalidatiecentrum Hoensbroek 800 800

LIOF participatie luchthaven 3.208 3.208

Tweeweg kabelproject Zuid-Limburg 17.600 500 18.100

Instituut voor de gezondheidsethiek 350 350

Proefproject Medische Technologie 614 614

Hoogwaardige Arbeidsplaatsen 525 525

Exportproduct Limburg II 250 250

Telematica Platform Limburg 367 367

Informatica Gezondheidszorg 200 200

Experiment 'pay per view' 500 500

Ontwikkeling management export systems 184 184

Automatiseringcentrum Limburg 1.200 1.200

Technoport Europe 200 200

Teleport Smart Building (NPCB) 68 68

Project bouwinnovatie Limburg 100 100

Seniorenservice (SENSE) 1.874 1.874

Informatie Technologie Europe 351 351

Grensoverschrijdend actieprogramma 150 150

Programma telematica-ontwikkeling 650 650

Kwaliteitscentrum Limburg (NPCB) 275 275

Barge Terminal Born 2.000 2.000

Bedrijvenmilieutuin 110 110

T ransport en logistiek 88 88

Telematica 163 163

Startersfaciliteiten 400 400

(vervolg op volgende pagina)
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2. Kennis-infrastructuur/opleidingen 14.890 6.360 61.329 82.579

Tweede Uitbreiding Biomedisch Centrum RL 3.890 3.890

Nieuwbouw Centrum voor Revalitatietechniek 6.000 6.000

Europees Instituut voor Bestuurskunde 5.000 1.000 6.000

Trainingssimulator hts Heerlen 276 276

Open Universiteit 3.400 3.400

Onderzoek institutionele informatie in de gezondheidszorg 184 184

CCL-opleiding- en scholingsprogramma 1.500 1.500

Research Instituut voor Kennissystemen 3.000 3.000

Technologiecentrum Limburg 4.640 4.640

Europees Centrum voor Ontwikkelingsmanagement 5.000 5.000

Project Docenten en Informatica 110 110

Computersimulatieproject Laboratoriumschool Sittard 100 100

Onderwijs Euregio Maastricht (Engelse School) 787 787

United Nations University 15.000 15.000

Research Instituut voor Bedrijswetenschappen 11.700 11.700

Maastricht European Research Institute on Inn. And Techn 3.000 3.000

Centre for European Studies 123 123

Nieuwe Materialen 282 282

Bibliotheek Automatisering 2.300 2.300

Scholingautomatisering 1.000 1.000

Engelstalig onderwijs 640 640

BIC Limburg 370 370

Tele-educatie 210 210

Restauratie Atelier 230 230

Centrum voor beroepenoriëntatie 279 279

Haus der Technik 400 400

Taalacademie Worldneth 823 823

ECWS 1.450 1.450

IFIAS 1.500 1.500

Herhuisvesting RHM 2.000 2.000

Researchinstituut voor Biomaterialen 2.500 2.500

Hbo telematika 1.000 1.000

Industriële montage (EFRO II) 150 150

Symposium Limburg 25 jaar verder 100 100

Praktijkcentrum Kantoorautomatisering 370 370

Milieu-gezondheidszorg 1.915 1.915

Open leren 150 150

Evaluatie PNL 200 200

I Totaal 25.276 44.772 71.584 141.632

II ECONOMISCHE INFRASTRUCTUUR

1. A irport Maastricht 15.358 21.348 6.620 43.326

Bouw vrachtwagenloods 1.500 1.500

Renovatie rolbanen 3.435 3.435

Aanleg noordelijk platform 3.843 3.843

Passagiersterminal en kantoren 5.880 852 6.732

Werkplaats 700 700

Aanleg noord-oost-platform 3.496 3.496

Isolatieprogramma 4.000 4.000

Aanleg oost-west-baan 13.000 13.000

Extra Isolatieprogramma 6.620 6.620

(vervolg op volgende pagina)
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2. (Stedelijke) verkeers- en vervoersinfrastructuur 22.226 13.509 26.241 61.976

Reconstructie kruispunt Noorderbrug 1.111 1.111

Verbetering Keulsebaan Melick en Herkenbosch 700 700

Voorbereiding Midden-traverse Sittard-Geleen 820 820

Voorbereiding Oost-West Midden-traverse 440 440

Noorderbrug Maastricht 10.000 10.000

Stationsplein Heerlen 900 900

Aanleg Zwart 6, midden en west, Rood 18, noord 2.520 2.520

Stedelijke verkeersvoorzieningen Heerlen 2.325 2.325

Westelijke Randweg Sittard 3.229 3.229

Brug over de Roer te Roermond 825 825

Urmonderbaan 3.780 3.780

Haven Stein, appartementen 475 475

Nieuwe Postbaan 4.000 2.340 6.340

Reconstructie Stationsplein Maastricht 1.900 1.900

Stationsplein Roermond 370 370

Meerkosten Zwart 6, midden en west 1.400 1.400

Zwart 6, zuid 4.400 4.400

Spoorbrug Nuth (NPCB) 1.510 1.510

Aansluiting T49-A79 1.561 1.561

Rail Heerlen-Aken 1.750 1.750

Terblijtweg Maastricht 2.260 2.260

A2 E25 Hoge Weerd 12.600 12.600

Knooppunt Nuth 2e fase 760 760

3. Spoorweg infrastructuur 6.000 4.700 0 10.700

Station Heerlen 4.000 4.000

Electrificatie Heerlen/Kerkrade en Maastricht/Visé 2.000 4.000 6.000

P en R-voorziening station Sittard 700 700

0

4. Toeristische infrastructuur 9.893 37.060 24.442 71.395

Fietspad Schaesberg 254 254

Reconstructie Mergellandroute 5.818 5.818

Klassificatie bungalows en appartementen 18 18

Boekings- en wervingscentrale 777 777

VVV-grensinformatiekantoor Bocholtz 319 319

Toeristisch Overall Plan 146 146

Rijwielpadencircuit Maasdal 447 447

Draf- en renbaan, voorzieningen 2.114 2.114

MECC 35.000 35.000

VVV-vakantieboekingscentrale 160 160

Draf- en renbaan 1.000 1.000

Multifunctioneel parkeerterrein Valkenburg 900 900

Multifunctioneel parkeerplaats golfbaan Brunssum 766 766

Infrastructuur jachthaven Herten 150 150

Reconstructie toeristische weg Vaals 292 292

Bassin Maastricht 1.600 1.600

Biological Science Centre Maastricht 1.000 1.000

Theater aan het Vrijthof 4.000 4.000

Bloemendaal Vaals 1.000 1.000

Maasoever Roermond 2.500 2.500

Bezoekersactiviteitencentrum Gulpen 4.000 4.000

Externe ontsluiting Maasplassen 4.134 4.134

Industrieel archeologisch museum 5.000 5.000

(vervolg op volgende pagina)
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5. Bedrijsverplaatsing/stadsvernieuw ing 10.500 29.560 51.007 91.067

Sanering mijnterreinen 6.500 6.500

Regulier programma 4.000 12.000 16.000

Herstructurering centrum Heerlen 3.794 3.794

Realisering Centrumplan Landgraaf 3.766 3.766

Rijkskantoorgebouw annex huisvesting RCC Heerlen 10.000 10.000

Station-Bergerweg Sittard 600 600

Ontwikkeling Sphinx-Ceramiqueterrein Maastricht 15.000 15.000

Openbare infrastructuur tbv Dyneema Heerlen 1.700 1.700

Stationsomgeving Sittard (NPCB) 3.000 3.000

Centrumplan Geleen 3.000 3.000

Bedrijfsterrein Dentgenbach (NPCB) 3.976 3.976

Bedrijfsterrein In de Cramer (NPCB) 1.400 1.400

Centrumplan Heerlen 22.331 22.331

6. M idden- en K leinbedrijf 2.268 1.000 0 3.268

Voetgangersgebied Heerlen 471 471

Voetgangersgebied Geleen 366 366

Voetgangersgebied Sittard 610 610

Voetgangersgebied Hoensbroek 471 471

Structuurplan Oostelijke Mijnstreek 350 350

Bevordering kooptoerisme Oostelijke Mijnstreek 1.000 1.000

7. Inrichting en Arbeidsm arkt 1.364 2.000 0 3.364

Overdracht gronden Schinveld

Instandhouding kleinschalige landschapelementen

Ruilverklaring Mergelland

1.094

270

2.000

1.094

270

2.000

II Totaal 67.609 109.177 108.310 285.096

III BOUW  EN ARBEIDSMARKT

1. Extra bouwprogram m a's/projecten 26.545 7.061 21.500 55.106

Niewbouw sporthal 870 870

Niewbouw sporthal Brunssum 1.400 1.400

Restauratie kasteel Strijthagen 2.852 2.852

Renovatie sociaal-cultureel centrum Hanenhof 4.100 4.100

Restauratie Torenmolen Gronsveld 141 141

Sporthal Kerkrade 1.250 1.250

Sportcentrum Sittard 2.000 2.000

Sporthal Vaals 900 900

Bouwprogramma 3.382 3.382

Bouw NAVO-depots 9.500 9.500

Isolatie-onderzoek AWACS 150 150

Gemeentelijke Sociale Dienst Roermond 750 750

Restauratie Heerenhof Wittem 1.000 1.000

Restauratie kerk te Eys-Wittem 200 200

Riolering en wegreconstructie St.-Odiliëberg 484 484

Rioleringsprojecten in Echt 400 400

Nieuwbouw Gemeentehuis Beek 2.400 2.400

Nieuwbouw Politiebureaus Stein en Landgraaf 1.500 1.500

Aanleg diverse rioleringen te Vlodorp 327 327

Bestuurscentrum Meerssen 1.500 1.500

Terugploegprogramma '86/'87 20.000 20.000

(vervolg op volgende pagina)
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2. Versnelde Scholenbouw 3.379 14.050 0 17.429

Renovatie Its Heerlen 1.100 1.100

Nieuwbouw mavo's Kerkrade 1.000 1.000

Renovatie School fysiotherapie Heerlen 279 279

Sociale Academie Sittard 1.000 1.000

Heao-Sittard 3.500 3.500

Scholengemeenschap Groenewald Stein 3.250 3.250

400-plan/scholenbouw 7.300 7.300

3. Extra Arbeidsm arktm aatregelen 11.848 232 3.050 15.130

Schakelcursussen 2.600 2.600

Beperking gevolgen beleidsombuigingen 9.000 9.000

Opvang schoolverlaters Oostelijke M ijnstreek 248 248

Opvang schoolverlaters 232 50 282

Langdurig werklozen 3.000 3.000

III Totaal 41.772 21.343 24.550 87.665

IV W elzijn

Uitbreiding boekenbezit openbare bibliotheek 600 600

Consultatiebureau alcohol en drugs 782 782

Creativiteitscentrum Oostelijke Mijnstreek 300 300

Opfris- en vak-op-peil-cursussen 281 281

GZZ Midden-Limbug, project eerste-lijnshulpverlening 189 189

Educatief werk heuvelland 75 75

Integraal voorlichtingsplan ex-mijnwerkers 780 780

Onderzoek ziekteverzuim 334 334

Kinderdagverblijf Schaesberg 130 130

Multifunctioneel centrum Hoensbroek 1.700 1.700

Verbetering vormingscentra 1.423 1.423

Aanpassing ORA-hotel Heerlen 500 500

Eindafrekening inspraak POWL 34 34

Meervoudige welzijnaccommodatie Heerlen 4.700 4.700

IV Totaal 7.128 4.700 0 11.828

V Overige Co-Financiering Europese Program m a's

Onderzoeksbudget Mijnstreek 525 525

Promotie Europese programma's 147 147

Programma-management 877 877

Europese fondsen 100 100

V Totaal 1.649 1.649

I-IV Totaal Generaal 141.785 179.992 206.093 527.870
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SUMMARY

The production of coal originally began in The Netherlands in the 12th century on a very small 
scale. At the beginning of the 19th century, production began to grow, and at the beginning 
of the 20th century, it expanded tremendously. The Dutch coal mines were located in the 
southern part of the country in the province of Limburg. The Dutch mining district is a 30 x 30 
kilometer area in between the coal mine areas of Nordrhein-Westfalen in Germany 
(Ruhrgebiet), De Kempen in Flanders (the Dutch-speaking part of Belgium) and Liège in 
Wallonie (the French-speaking part of Belgium). The production of Dutch coal ended in 1974. 
This coal mining industry was dominant in this small but densely populated geographic area 
and contributed largely to the region’s well-being and the regional income. How would the 
region survive when such a dramatic dismissal would take place? How could the economic and 
social consequence of such a closure be solved?

A week before Christmas 1965, on December 17, Joop den Uyl, the social democrat party 
Dutch Minister of Economic Affairs, announced in Heerlen the closure of the Dutch coal 
mines. This process would take place during the next ten years. He promised that mines 
would be closed only when the miners had reasonable opportunities for a new job or when 
another arrangement for work could be made. He called for large companies to come to the 
area and employ the miners. He indicated that the whole South Limburg area would serve as 
the restructuring or reconversion area that would receive public funds for restructuring its 
economy.

At that time, it was estimated that approximately 45.000 miners would lose their jobs from 
the closure, with an additional loss of 30.000 jobs for employees working for suppliers to the 
mines. These 75.000 jobs represented more than 36% of all jobs in the region at the time. 
This dependence and domination of one industry in the area resulted in the under- 
development of entrepreneurship and other domains. With the closure, not only would the 
“economic domination” change, but the social domination would change as well, partly due 
to secularization in this Roman Catholic area. The mining companies took care of their 
employees ‘from the cradle to the grave’: beyond solely an employer, the coal mines were 
also an important player in creating social cohesion as a sponsor or organizer of many (social) 
events, parties and festivities in the region. Together with the loss of jobs, the fear was that 
the social structures provided by the mining companies and the church would also be 
demolished. Basically, the main questions at that time were:
• How should the area be organized for 75.000 new jobs?
• How should the (eventual) social problems coinciding with the loss of more than one-third 

of the jobs be solved in a small geographical area in the periphery of a country?

When the decision to close the Dutch coal mines was made in 1965, the First Policy document 
on the closure of the Dutch coal mines184 served as a basis for this decision. This document 
contained an analysis of the problems in and the expectations for the Dutch and international 
coal industry. It also revealed the goals of the national government’s policy to close the 
mines:
1. Limiting coal production through closure of some of the mines (and later adjusted to the 

closure of all the mines),
2. Supporting measures for the mines that were still operating during this process, and
3. Industrial restructuring of the area of South Limburg.

184 In Dutch, de Eerste Mijnnota.
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The combination of the first and third goal was essential. A new industrial economic structure 
had to be developed to avoid lengthy unemployment among the miners, which was considered 
economically and socially undesirable. New companies that would come to the area would not 
only offer new jobs but also contribute to an improved industrial structure. The automobile 
factory of DAF was such a new company.

Many people at the end of the 1960s and the beginning of the 1970s agreed that the first 
seven years of the restructuring (after closing seven of the twelve mines in 1965-1972) were 
successful. In the short run, 20.500 miners found other jobs, and unemployment was not as 
high as some people had surmised. Most of the money/funds provided by the national 
government was invested in supporting the activities of the remaining mines that had no 
future but could not yet be closed. Less money was invested in restructuring and improving 
the industrial structure of the area and in solving the social problems. For the long-term 
reconversion, a new memo would be drafted in the following years. The PNL memo on the 
perspectives for South Limburg185 would be the result of an interactive process, in which 
regional (and local) governments and actors would also be involved.

The drafting of the PNL memo took longer than expected. Until the process of drafting the 
PNL memo was finished, no real new policy emerged. Although a policy document titled 
Herstructurering Zuid-Limburg (Restructuring South Limburg) was issued in the meantime, it 
was really a continuation of the Eerste en Tweede Mijnnota, with more emphasis put on 
solving social problems. The remaining mines were closed, with the last one, Oranje Nassau I, 
shut down on December 31, 1974. Creating new jobs was the highest priority. Many of the 
former miners employed in other firms would retire between 1975 and 1985. For that period, 
it was expected that an additional 15.000 jobs would need to be created. However, because 
the economy was doing well, there was optimism that these goals would be realised.

In reality, however, plans turned out differently. An economic recession occurred and would 
prove that the actions undertaken by the Dutch government between 1965 and 1972 had not 
been as effective and sustainable as planned. The recession caused many former miners who 
had found employment in Germany to lose their jobs. In addition, a large number of 
companies attracted to the region with government funds proved financially unhealthy and 
unstable. At the time, the province of Limburg and many companies were awaiting for the 
promised PNL memo. Limburg did not and could not take (many) new initiatives to fight the 
new deteriorating situation because the local and regional administration had little authority 
to take such economic measures. The government and politicians were more interested in 
keeping jobs than in building sustainable new jobs.

The PNL memo, which introduced a new approach, was finally published in 1977. The national 
government gave more freedom and responsibility to provincial governments to develop and 
execute their own regional policy. In 1977, the newly appointed Limburg governor Sjeng 
Kremers and one of his deputies, Werner Buck, took the lead and put pressure on the national 
government in The Hague. Kremers set clear goals with respect to the number of jobs that 
needed to be created.

The regional government of the province of Limburg took the lead in developing projects that 
were intended not only to create jobs in the short run but also to provide long-term benefits 
because of the economic restructuring. The main objective was to reduce the difference in 
unemployment rates between the South Limburg region and the Dutch national average 
before 1986. For the Queens commissioner personally, an additional goal was set after 1986 
because the regional component in the unemployment rate was very high in South Limburg.

185 In Dutch, De Perspectieven Nota voor Zuid-Limburg.

130



Therefore, it was concluded that the regional component should be 0 in 1990. To achieve
this, several strategies were developed:
• All efforts were geared toward creating a durable and stable new economic infrastructure, 

with long term-benefits for the entire region. In addition, more attention was given to the 
social and personal welfare of the people in the region as well as to projects to further 
improve the physical infrastructure (e.g. highways, railways, bridges, conference and 
exhibition centre).

• The change in national policy from a defensive policy to protect and keep employment 
(even in companies that were not viable in the long run) to an offensive, technology policy 
guided the new regional restructuring policy. This shift occurred also in the LIOF activities. 
The unions approved this approach.

• Governor Kremers and deputy Buck took care to lead in the development of the new 
regional policy for South Limburg. They arranged and set the agenda for an annual 
meeting with the national government to discuss progress. They also convinced the various 
(small) municipalities in South Limburg to have the province of Limburg negotiate with the 
government in The Hague and to voice one opinion.

• A crucial role was given to the Provincial government: it was charged with selecting and 
initiating projects and, through both formal meetings (annual budget talks) with the 
national government and informal routes (lobbying), ensuring that these projects received 
the necessary funding.

• A more focused approach on economic redevelopment was taken. Four different sub- 
regions were distinguished within the entire region of South Limburg-the Sittard/Geleen 
region was geared toward the automotive and chemical industry, and the 
Heerlen/Kerkrade region focused on housing offices for (public) services. Next, the city of 
Maastricht (not directly in the mining area) was charged with focusing on international 
institutes and higher education, and the countryside between Maastricht and the mining 
area would serve as a tourist attraction.

• Members of Parliament with different political backgrounds who all came from the 
Limburg area, joined forces to lobby for the Limburg interests and took initiatives in 
Parliament to allocate specific financial means and institutions to the region.

• The LIOF now acted as an investor for companies that showed potential but were in need 
of (venture) capital.

• Although it took five more years than anticipated in 1978, by 1990 (not 1985) the goal of 
having an unemployment level in South Limburg (the region as a whole) equal to the Dutch 
average was finally accomplished. The 1990 statistics showed that the regional component 
in unemployment was 0.

Analysing the case, we think that the main lessons to be learned from this case for (similar)
future situations are:
• Such a huge reconversion process requires future oriented, sophisticated project 

management;
• Change leaders should be appointed, accepted, involved and committed;
• Focus on improving the economic structure of an area (not only improving the industrial 

structure);
• Make a SWOT analysis of the area; based upon this information a new strategic direction 

can be chosen and a new strategy;
• International economic development (up swings and down turns) should be taken into 

account: develop scenario’s for various situations (plan B and C for if the original plan may 
not work);
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• Clear goals should be formulated with respect to the number of new (sustainable) jobs to 
be created, both for the direct and indirect losses in jobs. Include also the expected 
demographic trends concerning labour market supply (or shortages);

• Clear goals should be set for controlling (financial) support and subsidies; accomplishments 
should be monitored and sanctioned when not achieved;

• Innovative, offensive policies with respect to promising initiatives and companies should 
be favoured; excellent cooperation between public authorities in the region as well as 
between the region and the national level is required;

• Next to the (national and regional) government, business plays an important role in 
restructuring the area. Stimulate entrepreneurship and venture capitalists and a regional 
investment bank;

• Do not only focus on attracting large firms and public bodies, but also small and medium 
sized businesses;

• Financial support should not be granted to struggling organisations if it is merely to 
postpone bankruptcy and maintain unviable activities/jobs, but only to companies with 
long/term potential;

• Do not underestimate solving social and personal problems; there is more to such a 
reconversion than only solving the economic problem;

• Focus on improving both the material and immaterial infrastructure of the area;
• Invest in educating people: for instance in the miners before the mines get closed. Life 

Long Learning is critical for industries that once have to close by definition because they 
are related to natural resources.
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Op 17 december 1965 gaf de Nederlandse Minister van Economische 

Zaken Joop den Uyl het startschot voor de sluiting van de mijnen in 

Zuid Limburg. Voor 75000 mensen moest vervangende werkgelegenheid 

worden gevonden. De noodzaak tot herstructurering van deze regio was 

daarmee gegeven.

In deze studie is voor de eerste maal onderzocht wat de lange termijn 

effecten (1965 - 2000 met een doorkijk naar 2010) zijn geweest van 

de vele maatregelen die werden getroffen. Hoe effectief zijn de vele 

miljarden guldens ingezet? Wat zijn de lessen die uit dit proces moeten 

worden getrokken?

Alle resultaten, inclusief die van een separate internationaal 

vergelijkende studie, zijn in een engelstalige casestudy samengevat. 

Deze kan wereldwijd worden gebruikt in het wetenschappelijk 

onderwijs.

In de studie is vastgesteld dat het oplossen van sociale gevolgen veel 

meer tijd kost dan het sluitingsproces zelf en dat deze gevolgen niet 

vanzelf verdwijnen door het weer hebben van een baan.

Deze en andere opmerkelijke conclusies van dit veelomvattende 

werk kunnen behulpzaam zijn voor beleidsmakers wereldwijd, die een 

herstructureringsproces van een regio vorm moeten geven.

Als dit leidt tot een meer voorspoedige transformatie van dat gebied 

heeft het pijnlijke sluitstuk van de mijnhistorie in Zuid Limburg een 

positief aspect gehad.
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