POL tussen droom en daad
‘Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren’ luidt een bekende
dichtregel van Willem Elsschot. Ik moest hieraan denken toen we kort geleden met enige trots
het nieuwe Provinciaal Omgevingsplan ten doop hielden. We gebruikten, zeer terecht, grote
woorden om dit nieuwe plan dat een nieuwe visie op de ambities en opgaven voor Limburg
formuleert, te duiden. De overheid wil de hand reiken voor nieuwe dynamische en duurzame
ontwikkelingen. Proactief, in de geest van de huidige participatiemaatschappij en synergetisch
waren veel aangehaalde woorden in persberichten en andere publicaties. Ik ben –laat dat
duidelijk zijn- trots op dit nieuwe POL. Maar ik wil dit plan nu wel graag toetsen aan de
weerbarstige, ‘praktische’ werkelijkheid. Papier is immers geduldig en wat hebben we aan
dromen zonder dat deze worden omgezet? Het komt op daden aan.
Ik wil dus, beste lezer, de proef op de som nemen. Ik ga op veldonderzoek en kom, zoals ik
vaak pleeg te doen, achter mijn bureau uit om de dagelijkse praktijk bij en met u te bekijken.
Er zal in deze columns voor ‘Nieuwe Oogst’ verslag worden uitgebracht van mijn ervaringen
in het Limburgse veld. Zo wil ik, misschien zelfs letterlijk, mijn handen aan de ploeg slaan.
Het POL beslaat een groot (beleids-)gebied. Maar het heeft ook en vooral zijn weerslag op
ondernemers die gestimuleerd worden om sámen met de overheid en sámen met onderwijs en
onderzoeksinstellingen met innovatieve ontwikkelingen te komen. Alleen door samen te
werken maken we de Limburgse economie ‘zaairijp’ voor de toekomst.
Plannen, voornemens en dromen zijn belangrijk. Ze prikkelen de fantasie. Ik geloof niet, zoals
Marco Borsato, dat ‘dromen bedrog zijn’. Ze zijn belangrijk in ons leven. Maar ik denk
persoonlijk dat we in Limburg voorlopig genoeg gedroomd hebben. Het wordt nu hoog tijd
voor daden. En wel daden die niet door een overheid worden gedwarsboomd, maar die
dromen helpt tot wasdom laten komen. Ik ga de proef op de som nemen. U hoort van mij.
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