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De schaduw van de schaker
Wat zijn de eigenschappen van een topschaker? Hij speelt op meerdere fronten. Simultaan schaken is z’n 

grootste uitdaging. Strategische zetten op meerdere borden. Steevast zes, zeven zetten vooruit denken. 

Onorthodox spelen. Daarbij legt hij z’n partners graag z’n speelwijze op. Weet vanuit bijna onmogelijke spel-

situaties toch weer kansen te creëren en wil altijd winnen.

CDA-gedeputeerde Ger Driessen is zo’n simultaan schaker. Hij 

heeft voor nieuwe verhoudingen gezorgd op het schaakbord dat 

Limburg heet. Niet langer ééndimensionaal denken, maar telkens 

weer de techniek van het combineren etaleren: gebiedsontwikke-

ling dus. Ontwikkelingen koppelen. Slimme verbindingen leggen. 

Partijen bij elkaar brengen. Niet meer vanuit het primaat van de 

overheid, maar in gezamenlijkheid met private en publieke partners.

In de bestuursperiode van Ger Driessen heeft de provincie een 

gedaantewisseling ondergaan. Van passief en vooral controle-

rend middenbestuur, naar een provincie met torenhoge ambities, 

nieuw elan en breed esprit. Van regelmacht naar partner en re-

gisseur om nieuwe kansen te grijpen. Limburg is op allerlei fron-

ten op weg naar een topregio. Met belangrijke schaakstukken op 

weg naar Brainport 2020. De bundeling van de agro- en food-

sector in Greenport Venlo bijvoorbeeld. Of de koppeling van life- 

sciences op de campus Chemelot in Geleen met de Health-cam-

pus in Maastricht. Met de marsroute naar culturele hoofdstad van 

Europa in 2018, de bundeling van innovaties op het gebied van 

zonne-energie in Parkstad en de krimp als fascinerende uitdaging.

In dat gistende en bruisende decor doemt overal de schaduw 

van schaker Ger Driessen op. Zowel provinciaal als landelijk. 

Hij is innovator, teamplayer en verbinder, maar ook eigenzin-

nige en dominante solist. Schier onvermoeibaar en soms onna-

volgbaar in de weer met zetten en vervolgzetten. Charmant en 

flamboyant. Maar ook ongeduldig en hard voor de mensen die 

zijn razend tempo niet kunnen volgen. 

De simultaan schaker is een schildering van een van de meest 

onconventionele, robuuste en resultaatgerichte bestuurders 

die Limburg ooit heeft gekend. In die schildering kringelt vaak 

terecht wierook op. Veel van zijn dossiers verdienen een lof-

zang. Mede door zijn toedoen is er voor meer dan twee miljard 

geïnvesteerd in Limburg. Maar het is ook een schildering met 

links en rechts dissonante kleurtjes. Soms heeft Driessen te ver 

voor de troepen uitgelopen. Als solist geopereerd. Wrevel en 

onbegrip gewekt door nooit een blad voor de mond te nemen. 

En daardoor heeft hij, bewust en onbewust, het beeld gecreëerd 

van I rule this province.
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Tsunami
Het is eind augustus 2003. Ook economische crisis. Voor het eerst in ruim twintig jaar wordt Nederland weer 

geconfronteerd met krimp van de economie. De koopkracht daalt, de werkloosheid stijgt snel. En de bouw 

stagneert. De doorstroming is tot het nulpunt gedaald. Voor starters zijn huizen te duur geworden. Stroeve, 

langdurige planontwikkeling en verstikkende regelgeving doen de rest. De bouwsector verlamt. 

Het is de tijd waarin de provincie zich nog nadrukkelijk als 

regelmacht manifesteert. Stiefmoederlijk woningcontingenten 

verdeelt. Als een kruidenier zonder die typische vraag: mag het 

ietsje meer zijn? Marktwerking? De almachtige wijsheid van de 

provincie is in die tijd van een hogere orde.

Gedeputeerde Ger Driessen heeft zich al vaker publiekelijk 

laten ontvallen de pest in te hebben over de bouwmalaise, 

de regelgeving en de in zijn ogen lamlendige houding van ge-

meentebestuurders, die te weinig doen om de bouw weer vlot 

te trekken. Die hun grondposities hebben verloren aan veel 

slimmere projectontwikkelaars. 

“Ik heb een plan om, los van de contingenten, duizend extra wo-

ningen te bouwen. Voor starters,” laat Driessen zich ontvallen 

tijdens periodiek overleg met de politiek redacteur van Dagblad 

De Limburger. Dan met zijn typische bulderlach in combinatie 

met die steevaste knipoog: “Er is één probleem. Ik ben de enige 

op de wereld die nog van het plan op de hoogte is.” 

De prikkelende geur van een daverende primeur vult de ruimte. 

Driessen blijkt ook soloschaker. Hij is al bezig op zeven schaak-

borden. De gedeputeerde wil de richtcijfers voor de Limburgse 

woningbouw loslaten. Gemeenten die meewerken aan het dui-

zend woningen plan krijgen de huizen als extraatje in de schoot 

geworpen. Daartegenover staat wel dat ze de grond goedkoop 

moeten inbrengen. Ook projectontwikkelaars, woningcorpora-

ties en banken moeten een duit in het zakje doen. Niet alleen 

door tevreden te zijn met minimale winsten op de starterswo-

ningen, maar door samen met gemeenten te zorgen voor ont-

wikkeling van bouwplannen in recordtempo. Driessen wil daar-

voor zogenaamde A(anjaag)teams formeren.

Bestuurlijk Limburg is een dag later in shock. De vette kran-

tenkop ‘duizend extra koopwoningen voor starters’ heeft het 

effect van een tsunami in het provinciehuis en de gemeente-

burelen. Ongeloof en zware kritiek volgen. ‘Driessen predikt 

de revolutie’ en ‘deze luchtballon moet snel worden doorge-

prikt’ zijn nog milde oordelen over het duizend woningen plan. 
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Drie maanden later drommen in het gouvernement alle gele-

dingen van de Limburgse bouwsector samen. Enthousiast en 

met geloof dat het mogelijk is de Limburgse bouw een nieuwe 

injectie te geven. Tijdens een provinciale woondag worden 

nieuwe woonvormen, alternatieve hypotheken voor starters en 

de eerste bouwplannen gepresenteerd.

In Limburg doen 24 gemeenten mee aan het initiatief om aan 

de onderkant van de markt weer beweging te krijgen. Proce-

durele en planologische hobbels worden razendsnel genomen. 

De starre regelgeving wordt soepel toegepast.

Eind oktober 2006 bedient Driessen de kraan waarmee het 

prefab dak van de duizendste starterswoning wordt geplaatst. 

In de gemeente Echt-Susteren.

Het duizend woningen plan, dat bij de lancering alleen in het 

achterhoofd van Ger Driessen is uitgewerkt, levert in drie jaar 

tijd een mega-impuls voor de Limburgse economie op van 500 

miljoen euro. In het kielzorg van de duizend Driessen wonin-

gen worden nog eens duizend koopwoningen gebouwd. Vaak 

om de projectontwikkeling van de goedkope starterswoningen 

financieel rond te krijgen.

Nog een effect van het duizend woningen plan. In Limburg 

stijgt de woningproductie in 2004 en 2005 procentueel dub-

bel zo hard dan landelijk. Het aantal bouwvergunningen in de 

provincie neemt met 60 procent toe. Cijfers die nooit meer zijn 

gehaald.

Als de bouwplannen voor de duizend woningen rond zijn, komt 

hij met een nieuwe zet. Hij krijgt gemeenten, corporaties en de 

provincie zover om 30 miljoen euro bij elkaar te brengen voor 

duizend renteloze leningen voor starters op de woningmarkt.

VVD-minister Sybilla Dekker van VROM laat weten dat het Rijk 

overweegt om het duizend woningen plan van Driessen lande-

lijk navolging te geven. Het komt er nooit van. Het Rijk kan geen 

bestuurder à la Driessen uit de la trekken.

Het duizend woningen plan is wellicht het allermooiste project 

uit de bestuurlijke loopbaan van Driessen. Vanuit het niets wer-

kelijkheid geworden.

Het is niet het laatste.
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Kleurrijk palet
Wie is Ger Driessen (1953)? Veel meer dan een simultaan schaker. Het palet typeringen van de buitenwereld 

is kleurrijk. Van smokkelaar, Robin Hood, supernetwerker, KVP-er en hazendirigent tot bulldozer, drammer, 

ondernemer, superwethouder en tamboer maître.

Waar ligt de oorsprong van z’n drive?

Driessen is met drie oudere broers opgegroeid op de Noord-

Limburgse zandgronden van het Horster kerkdorp Hegelsom. 

Twee gebeurtenissen in zijn jeugd zijn mede bepalend ge-

weest voor zijn bestuurlijk optreden.

De plotselinge dood van zijn moeder toen hij net achttien was. 

Zijn zelfstandig acteren is daar deels op terug te voeren.

Zijn vader is zijn grote voorbeeld. De basis van zijn filosofie dat 

niets onmogelijk is. Dat overal oplossingen voor te bedenken 

zijn. Zijn resultaatgerichte bestuursstijl.

Vader Driessen klaart als uitvoerder van een bouwbedrijf een 

onmogelijke klus in Haïti; de aanleg van het vliegveld Port au 

Prince. Bij de uitvoering zit alles tegen. Van materiaal tot bo-

demgesteldheid. Toch is het bouwteam succesvol. Als peuter 

krijgt Ger Driessen niet genoeg van de spannende verhalen 

uit Haïti. Over improviseren, slimme oplossingen bedenken en 

altijd zwoegen voor dat ene resultaat.

Als er iemand op de wereld is, die het karakter van Ger 

Driessen op wetenschappelijke basis kan doorgronden, is het 

Jonkheer Igor Wladimiroff. Hij is nationaal expert op het ge-

bied van strategisch leiderschap. Hij treedt meerdere keren 

als adviseur van het college van Gedeputeerde Staten op om 

de teamgeest te versterken, groot onderhoud te plegen en 

persoonlijke analyses te maken. Die teamgeest in het college 

staat permanent onder druk. Niet typisch Limburgs trouwens. 

Het is een natuurverschijnsel van alle tijden. Gedeputeerden 

zijn solozeilers, maar moeten ook als teamspelers opereren. 

Dat wringt en dat schuurt.

Wladimiroff organiseert workshops met het college en maakt 

analyses van de persoonlijkheidsstructuur van individuele ge-

deputeerden. Om die structuren bloot te leggen gaat hij in 

persoonlijke gesprekken terug naar de eerste vier levensjaren 

van elke gedeputeerde. Daar ligt vaak de kiem van hun latere 

handelen, zo oordeelt hij.

“Behoorlijk stevige man. Een bulldozertype, die weet wat hij 

wil. Heeft stevig tegenspel nodig. Wil altijd zijn eigen weg 
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gaan. En het gaat hem nooit snel genoeg. Ongeduldig. Een pure 

realist. Wil alles in eigen hand houden. Een houwdegen, maar 

ook een bestuurder waarop je kunt bouwen, eerlijk en recht door 

zee. Heeft er mede voor gezorgd dat het provinciebestuur uit de 

ivoren toren afdaalde en meer aandacht kreeg voor de mensen”, 

zo luidt de analyse van Wladimiroff over Driessen.

De nuchtere reactie van Driessen weet de adviseur zich ook 

nog goed te herinneren. Samengevat: “Deze trucjes zijn tijd-

verlies. Zullen we weer aan het werk gaan?”

Ger Driessen haalt zijn HBS-A. Zijn studie sociale geografie 

ruilt hij al snel in voor een ambtelijke loopbaan bij de gemeente 

Venray en later het gewest Helmond. Vanaf 1982 opereert hij 

zeventien jaar lang als wethouder, waarvan vijftien jaar ook als 

loco-burgemeester in Horst. Hij manifesteert zich beslist niet 

als een bestuurder die gedreven wordt door hoogdravende 

ideologieën. Hij is een practicus pur sang . Zijn gedachtegoed 

is vooral: zorg dat je er altijd en overal bent voor je inwoners.

“Driessen opereerde puur mensgericht in Horst. Hij heeft de 

inwoners dichter bij de gemeente gebracht. Zijn spreekuren 

zaten altijd overvol. Hij had iets zorgzaams over zich. Maar wel 

met de juiste afstand. De mensen hebben het nog steeds over 

hem”, zegt oud-burgemeester Romé Fasol van Horst.

Fasol zit als voorzitter van de commissie PCOL (die adviseert 

over omgevingsvraagstukken) nog jarenlang in het provin-

ciehuis tegenover gedeputeerde Driessen. Fasol oordeelt 

dat Driessen Limburg rijp heeft gemaakt voor de ontwikke-

lingsplanologie. Door zijn enthousiasme en door coalities te 

smeden met de Limburgse gemeenten, natuurorganisaties, 

de landbouw en het bedrijfsleven. “Ik overdrijf niet. Na Sjeng 

Kremers is Ger Driessen de eerste bestuurder die weer be-

langrijke concrete resultaten heeft geboekt voor Limburg”.

In het provinciehuis doet nog steeds een grap van Fasol de ronde 

over de invloed en de macht van gedeputeerde Driessen. De 

grap speelt zich af in the oval office van Bill Clinton. Tijdens 

werkbezoeken van achtereenvolgens een wethouder en de 

burgemeester van Horst aan de Maas gaat telkens de rode 

telefoon, de rechtstreekse verbinding met het Kremlin. Clin-

ton: “Nu even niet, in ben in gesprek”. Ook Driessen gaat op 

werkbezoek in het Witte Huis en opnieuw gaat de telefoon. 

Clinton neemt op en reikt de hoorn over naar Driessen: “It’s 

for you Ger…”
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Dubbele snelheden
Driessen maakt in 1999 zijn entree als gedeputeerde. Allesbehalve als supporter van het middenbestuur. 

In zijn laatste jaren als wethouder heeft hij het flink aan de stok met de provincie. Hij is getergd. Het bestem-

mingsplan buitengebied dat gezamenlijk met Venlo, Sevenum en Maasbree is ontworpen, wordt getorpedeerd 

door VVD-gedeputeerde Wien Wijnen. Het biedt teveel bouwcapaciteit voor de agrarische sector. En er is 

nog een geschil. Het provinciebestuur steekt ook een stokje voor de recreatieve ontwikkeling van de Peel-

bergen in Horst: natuurontwikkeling in combinatie met de bouw van vakantiewoningen. Driessen wil tonen 

dat het anders kan. Anders moet.

Hij krijgt de portefeuille landelijk gebied, waterbeleid en hand-

having. De eerste maanden als gedeputeerde zijn een deceptie. 

Hij laat zich meermaals tegen intimi ontvallen dat het de pe-

riode is van de dubbele snelheden. Tegenover gevestigde be-

stuurlijke instituten als Jan Tindemans, Mat Vestjens en Jean 

Bronckers is zijn invloed marginaal. Na een half jaar besluit hij 

gewoon zijn eigen plan te trekken.

In 2000 manifesteert hij zich voor de eerste keer echt nadruk-

kelijk met de regeling Ruimte voor Ruimte; gebiedsontwikke-

ling op het platteland. Inzet is massale stallensloop, terugdrin-

gen van de fosfaatuitstoot door het opkopen van mestrechten 

en bedrijfsbeëindigingen in de agrarische sector. Ingrepen 

die betaald moeten worden door de bouw van bijna duizend 

droomhuizen in de duurste sector op grote bouwkavels in 

Noord- en Midden-Limburg. Dat zijn de regio’s waar de inten-

sieve veehouderij is geconcentreerd.

Driessen is onder de indruk van de combinatie van doelstel-

lingen, die uitgedokterd is door de Noord-Brabantse gede-

puteerde Pieter van Geel, de latere staatssecretaris van het 

ministerie van VROM en fractievoorzitter van het CDA in de 

Tweede Kamer. Beiden kennen elkaar al decennia. Ze heb-

ben nog tegenover elkaar gezeten als ambtenaar. Van Geel 

als gemeenteambtenaar van Helmond. Driessen als adviseur 

huisvesting bij het streekgewest Helmond.

Van Geel herinnert zich de eerste confrontaties met ambte-

naar Driessen nog goed. Hij wilde meer woningen voor groei-

stad Helmond. Driessen moest temperen en verdeelsleutels 

aanhouden. “Hij had toen al van die charmante streken om 
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mensen naar z’n hand te zetten. Het theatergehalte van 

Driessen is altijd hoog gebleven”, lacht Van Geel.

Ruimte voor Ruimte is een eerste antwoord op de varkenspest 

van 1997. In dat jaar verandert de varkenspest het platteland 

in zuidoostelijk Nederland in een slachtveld. Bij een kleine 

1800 veehouderijen worden elf miljoen varkens geruimd. De 

sector krijgt een oplawaai. Wanhopige boeren, die soms geen 

uitzicht meer zien en zelfmoord plegen. De schade bedraagt 

uiteindelijk 2,5 miljard euro. De roep om sanering van de inten-

sieve veehouderij zwelt aan.

Voor een koude sanering ontbreekt draagvlak. Voor subsi-

diëring van bedrijfsbeëindigingen is geen geld. Dat kost de 

schatkist nog eens een half miljard euro. Extra woningbouw 

biedt de oplossing. Boeren die stoppen en hun stallen slo-

pen krijgen een vergoeding. De kosten die daarmee gemoeid 

zijn, worden terug verdiend door de uitgifte van bouwkavels 

voor 6500 woningen in de concentratiegebieden: de gebieden 

met de meeste intensieve veehouderij: Limburg, Gelderland, 

Utrecht, Noord-Brabant en Overijssel.

In Limburg nemen de gemeenten de kosten van de eerste 

tranche van de regeling voor hun rekening. Ze financieren voor 

ruim negentien miljoen euro de sloop van de eerste honderden 

stallen. Sloop die vooral ook nieuwe ruimtelijke kwaliteit ople-

vert. Het buitengebied krijgt meer lucht en wordt verlost van 

vaak lelijke en verouderde stallencomplexen.

De gemeenten vinden het risico te groot om ook de tweede 

tranche van de regeling voor hun rekening te nemen. Dries-

sen gaat op zoek naar een particuliere financier. Er zijn meer-

dere gegadigden. Uiteindelijk wordt Rabo Vastgoed de nieuwe 

partner die samen met de provincie 40 miljoen euro steekt in 

de resterende sanering van de intensieve veehouderij. Dat pu-

bliek/private samenwerkingsverband krijgt gestalte in de on-

derneming Ruimte voor Ruimte Limburg bv. Centrale afspraak: 

winst en verlies worden gezamenlijk verdeeld.

Het effect van Ruimte voor Ruimte is indrukwekkend. In Limburg 

verdwijnt ruim 2,8 miljoen kilo aan fosfaatrechten. Zo’n 450 

landbouwers stoppen met hun bedrijf en/of beëindigen de 

veehouderij. Bijna 600.000 vierkante meter staloppervlakte 

wordt gesloopt en er zijn 600 Ruimte voor Ruimte woningen 

gebouwd aan de rand van dorpen in Noord- en Midden-

Limburg. Pieter van Geel: “Ger Driessen heeft daarmee ook 

z’n nek uitgestoken. Als we dat niet gedaan hadden, was de 

aanblik van het Limburgse platteland nu anders geweest. Vol 

leegstaande stallen en sociale ellende door koude saneringen”. 

Van Geel staat daarmee niet alleen. Planologisch Nederland 

111354_Binnenwerk boek Ger_Driessen.indd   9 30-05-11   17:32



“Limburg mijn Vaderland” 
 

Waar in t br
onsgroen e

ikenhout 

‘t nachtega
altje zingt

; 

Over ‘t malse korenv
eld 

‘t lied des 
leeuweriks klin

kt; 

Waar de hoo
rn des her

ders schalt
 

langs der 
beekjes boor

d: 

Daar is mijn Vaderland 

Limburgs dierbaa
r oord! 

Daar is mijn Vaderland 

Limburgs dierbaa
r oord! 

Waar de bred
e stroom der Maas 

statig zeewa
arts vloeit

; 

Weeldrig sap
pig veldgew

as 

kost’lijk gr
oeit en blo

eit; 

Bloemengaard en
 beemd en bos 

overheerlij
k gloort: 

- refrein - 

Waar der va
ad’ren scho

ne taal 

klinkt met held’re k
racht; 

Waar men kloek en
 fier van a

ard 

vreemde praal v
eracht; 

Eigen zeden
, eigen sch

oon 

‘t hart des
 volks beko

ort: 

- refrein - 

Waar aan ‘t 
oud Oranjehu

is 

‘t volk blij
ft hou en trouw; 

Met ons roe
mrijk Nederland 

één in vreugd en rouw; 

Trouw aan plic
ht en trou

w aan God 

heerst van
 Zuid tot Noord:

10

spreekt over een stille revolutie op het platteland met veel 

positieve effecten.

Gebiedsontwikkeling is volgens Van Geel een kwestie van 

niet de kool en de geit sparen, maar juist beschadigen. De 

zoektochten naar het beste evenwicht en het samenspel in 

de openbare ruimte betekenen dat je nooit iedereen tevreden 

kunt stellen. Dat iedereen moet inleveren. “Driessen is daar 

altijd helder, eerlijk en uiterst pragmatisch in geweest. Hij heeft 

ook landelijk z’n rol gespeeld, waardoor er blijvend aandacht is 

voor de herinrichting van het platteland, inclusief de landbouw. 

Stedenbouwkundige ontwikkelingen zijn prima, maar zonder 

de juiste balans in het landelijk gebied blijft er ook in Limburg 

weinig over van dat eigene en typische landschap, waarop de 

inwoners zo trots zijn”.

Van Geel is er overigens van overtuigd dat Ger Driessen een 

Statenperiode te lang is gebleven. “Dat heeft niets met de 

persoon te maken. Het is een soort natuurlijk proces in de po-

litiek en het openbaar bestuur. De eerste vier jaar roept ieder-

een ‘fantastisch’. In de tweede vier jaar ben je de bekwame 

bestuurder met kennis en kwaliteit. Maar in de derde periode 

zie je ze verzuchten: “Daar heb je hem weer”. In al zijn daden-

drang heeft Driessen daar te weinig rekening mee gehouden”. 

Ruimte voor Ruimte is de opmaat geweest naar de veel bre-

dere reconstructie van het platteland. De regeling Ruimte voor 

Ruimte profiteert de eerste jaren van de hoogconjunctuur. 

De bouwkavels stillen de honger van doorstromers op de wo-

ningmarkt die tot in de hemel lijkt te rijzen. De belangstelling 

is zo groot, dat kavels soms moeten worden verloot onder 

honderden gegadigden. De kavelverkopen en de bouw van 

600 huizen in het duurste segment levert een injectie voor de 

Limburgse economie op van minstens 400 miljoen euro. Het tij 

is gekeerd. Een van de eerste initiatieven van gebiedsontwik-

keling is ingehaald door de economische crisis. In 2008 valt 

de verkoop van Ruimte voor Ruimte Kavels nagenoeg stil. De 

doorstroming op de woningmarkt stokt. Vooral de SP keert 

zich tegen voortzetting van de bouw van dure droomhuizen. 

Er volgt een onderzoek van de Zuidelijke Rekenkamer. Die 

concludeert met name dat de informatieverstrekking richting 

Staten beter had gekund.

Inmiddels is het politieke klimaat gewijzigd. In het coalitie-

akkoord 2011-2015 Meer Limburg, minder overheid, staat dat 

de regeling Ruimte voor Ruimte wordt heroverwogen. 

Pieter Wetselaar, oud-directievoorzitter van Rabo Vastgoed, 

weet nog goed dat Ger Driessen bij hem aanklopte. Met ver-

halen over het multiplier-effect van de combinatie van privaat- 

en publiek geld en het innovatieve karakter van de investering 
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in Ruimte voor Ruimte.

“Ik maakte kennis met een man die veel meer ondernemer 

dan bestuurder is. Dat intrigeerde mij. Zijn principe komt erop 

neer dat hij ruimtelijke problemen vertaalt in slimme handel ten 

behoeve van de gemeenschap. De overheid is in zijn optiek niet 

slim genoeg en geeft teveel weg”. Wetselaar is overigens glas-

helder. Limburg moet nu niet stoppen met Ruimte voor Ruimte, 

maar uithuilen en opnieuw beginnen. Met nieuwe, frisse idee-

en om de ongeveer 300 resterende bouwkavels alsnog in de 

markt te zetten. Die grond vertegenwoordigt immers nog al-

tijd een waarde van tientallen miljoenen euro’s. Kapitaal dat je 

niet zomaar overboord kunt gooien.

Driessen blijft na de Ruimte voor Ruimte-deal contact zoeken 

met de topman van de Rabo-organisatie. Het is onderdeel van 

zijn netwerkstrategie, waarmee hij dag en nacht bezig is. Hun-

kerend naar nieuwe ideeën, zoekend naar investeerders en 

toppers uit het bedrijfsleven en het openbaar bestuur die hem 

kunnen bijstaan. Wetselaar: “Hij lanceerde telkens nieuwe 

ideeën en daagde me uit met opmerkingen als: ‘Dat zal wel 

niets voor jullie zijn hé’. Daarmee maakte hij me zo nieuws-

gierig, dat ik een paar dagen na z’n zoveelste telefoontje toch 

weer op weg was naar Limburg. Over de verplaatsing van tuin-

bouwkassen in het Maasdal in Hout-Blerick in combinatie met 

rivierbeveiliging en woningbouw. Of over zijn instrument van 

Verhandelbare Ontwikkelings Rechten (VOR). Zou de bank 

daarin toch geen partner willen zijn?” 
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Hazendressuur
Het reconstructieplan voor Midden- en Noord-Limburg is ook zo’n karakteristieke zet op het schaakbord van 

Ger Driessen. Limburg zal en moet de eerste zijn met dat plan. Ruimtelijke herstructurering van de landbouw, 

meer balans met natuur, milieu, het waterbeheer en de recreatie zijn de pijlers van dat plan. Samen met de 

regio’s wordt een lange reeks integrale projecten op de rails gezet.

Limburg wordt daadwerkelijk de eerste provincie die van start 

gaat met de reconstructie op weg naar een nieuw vitaal 

platteland. Met een eerste bonus van 300 miljoen euro van 

het Rijk. Daarvoor daagt Driessen het ministerie van LNV wel 

uit in de boksring voor een gevecht over meerdere ronden. 

Driessen wint op punten. 

Zeven jaar later zijn honderden kleinere en grote projecten in 

uitvoering, of al afgerond. De beoogde nieuwe afbakeningen 

voor de landbouw in ontwikkelings-, verwevings- en extensi-

veringsgebieden, zijn vervaagd. En ook in Limburg woedt de 

discussie over de komst van megastallen. In 2007 hevelt het 

Rijk de uitvoering van de plattelandsontwikkeling over naar de 

provincies, om de stroperigheid in de besluitvorming te ver-

minderen. Limburg krijgt 300 miljoen euro uit het Investerings-

budget Landelijk Gebied (ILG).

 

Driessen krijgt vaak het verwijt dat hij bij de gebiedsontwik-

keling van het platteland alleen oog heeft voor de belangen 

van de landbouw en andere bedrijfssectoren. Dat het hem 

louter om economische ontwikkelingen gaat. De lijnen van de 

Ecologische Hoofdstructuur betitelt Driessen soms ronduit als 

rigide.

Natuurorganisaties, zoals het Limburgs Landschap, houden 

hun hart vast. De uiteindelijk afgeketste vestiging van distribu-

tiebedrijf Edco in Roermond aan de rand van nationaal park de 

Meinweg, in ruil voor 200 hectare natuurcompensatie, leidt tot 

een dieptepunt in de verhouding met de natuursector.

Toch is het eindoordeel van Limburgs Landschap over Driessen 

verrassend positief. De aanvankelijke vrees, dat de gedeputeer-

de natuur en landschap louter beschouwt als middel voor ver-

dere economische ontwikkelingen, heeft plaats gemaakt voor de 

constatering dat Driessen veel heeft betekend voor die sector.

Zo is Limburg de eerste provincie waar de EHS met  robuuste 

verbinding planologisch verankerd is in het POL ( Provinciaal 
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Omgevingsplan Limburg). Voor het Nationaal Landschap 

Zuid-Limburg heeft Driessen alles uit de kast gehaald om sa-

men met de landbouw en gemeenten een visie te ontwikkelen, 

waarin een hoogwaardig landschap voor toerisme en recreatie 

centraal staat. Die visie is door verzet van de landbouwsector 

en gebrek aan samenwerking tussen gemeenten overigens 

nog een papieren tijger.

Complimenten zijn er ook voor de wijze waarop Driessen zich 

gemanifesteerd heeft voor Europese cofinanciering van de na-

tionale parken Meinweg en Maasduinen. In Maasduinen is de 

bouw van het bezoekerscentrum onlangs gestart.

En er is veel waardering voor de wijze waarop Driessen de 

strijd met staatssecretaris Bleker is aangegaan om de pijn van 

de rijksbezuinigingen van het kabinet Rutte zo veel mogelijk te 

verzachten en essentiële onderdelen van de natuurverbindin-

gen tussen Schinveld en Mook overeind te houden.

Ook de zogenaamde Verklaring van Roermond, die in 2009 

tot heibel leidt bij natuurorganisaties, krijgt achteraf lof toege-

zwaaid. Dat contract tussen de LLTB en de provincie is het 

resultaat van klachten van de landbouwsector dat haar grond-

areaal onevenredig krimpt door de eindeloze ruimteclaims van 

natuur, recreatie, bedrijvigheid en stedelijke ontwikkelingen.

De natuursector is laaiend dat ze wordt gepasseerd bij het 

onderzoek dat aan de verklaring ten grondslag ligt. Toch zorgt 

Driessen ervoor dat partijen weer bij elkaar komen en natuur 

en landschap de ruimte krijgen. Onder meer door een veel 

bredere inzet van de landbouw bij het natuurbeheer. Maar ook 

door de beeldvorming over de ruimteclaims te ontzenuwen. 

Directeur Ger Frenken van Limburgs Landschap benadrukt 

dat Driessen als gedeputeerde niet alleen weet hoe de hazen 

lopen, maar er ook vaak in geslaagd is om de hazen de ge-

wenste richting te laten uitlopen; de hazendressuur. Hij ziet 

Driessen toch vooral als een superwethouder. Dicht op de 

huid van alle partijen. En altijd weer op zoek naar consensus 

in het belang van de kwaliteit van de provincie. “Het platteland 

heeft slagen vooruit kunnen maken met Driessen. Niet alles is 

gelukt, maar veel integrale projecten zijn gerealiseerd doordat 

hij telkens weer partijen bij elkaar heeft gebracht en de meer-

waarde voor alle partners wist aan te reiken”. 

 

Driessen gaat ook in de natuur ondernemend te werk. In het 

Grenspark Kempen-Broek bijvoorbeeld; een natuurgebied 

van 25.000 hectare op de rand van Nederlands- en Belgisch 

Limburg en Noord-Brabant. Met snelle en soepele grondruil 

voor een betere structurering van de landbouw. Maar ook 

door bedrijven en overheden op grote schaal de ruimte te bie-
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den voor natuurcompensatie. Om de vaart erin te houden is 

zelfs compensatie vooraf mogelijk in aanloop naar nieuwe be-

drijvigheid, woningbouw of infrastructuur elders.

Bestuurskundige Peter van Rooy, lid van de raad van toezicht 

van de Stichting Ark en initiatiefnemer van de Stichting 

NederlandBovenWater, benadrukt dat de natuurontwikke-

ling in Limburg veel profijt heeft gehad van de provinciebrede 

grondruilen die door Driessen zijn geëntameerd.

Met zijn provinciale grondbedrijf heeft de provincie ook stra-

tegische grondposities verworven om potentiële toekomstige 

gebiedsontwikkelingen te vergemakkelijken. Voor zowel rode 

als groene initiatieven. In Klavertje Vier in Noord-Limburg bij-

voorbeeld. Maar ook rond Maastricht Aachen Airport en op 

het bedrijventerrein Holtum-Noord in Sittard-Geleen. Op de 

rekening van de provinciale grondbank staat inmiddels 90 

miljoen euro.

Verwonderlijk is het niet dat Driessen blijft roepen dat de 

Dienst Landelijk Gebied (DLG) veel beter kan worden ingelijfd 

door de provincie. De DLG, een Rijksdienst, werft strategi-

sche gronden voor groene doelstellingen, zoals natuur, wa-

ter en landbouw. “Maar wij kunnen dat veel beter”, oordeelt 

Driessen.

Met het LIOF, de Limburgse aanjager voor innovatieve ont-

wikkelingen en nieuwe bedrijfsvestigingen, heeft zijn lobby wel 

resultaat. Het LIOF komt onder de hoede van de provincie. 

Van Rooy, zelf ook extern regisseur van menige gebiedsont-

wikkeling, omschrijft Driessen als een smokkelaar. “In de sym-

pathieke, positieve zin van het woord. Iemand die op slimme 

manieren resultaten binnen haalt. Hij heeft zich ontpopt als re-

gisseur van Limburg. Onorthodox. Nadrukkelijk sturend. Snel 

knopen doorhakkend. Hij zat overal in. Grote dossierkennis. 

Maar die sterkte is ook z’n zwakte. Op den duur pikt je omge-

ving het niet meer”.
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Rijzende ster,
groeiende invloed

Na zijn herverkiezing in 2003 wordt de portefeuille van Driessen fors uitgebreid. Ruimtelijke ordening, 

volkshuisvesting, natuur, landschap, uitvoering waterbeleid en land- en tuinbouw vormen zijn takenpakket. 

Beloning voor de robuuste wijze waarop hij zich de eerste vier jaren als gedeputeerde heeft gemanifesteerd. 

Zijn ster rijst, zijn invloed groeit.

Driessen wordt de prediker van deregulering. Hij gaat op 

tournee door Limburg om gemeentebestuurders te overtui-

gen dat de regelballast nieuwe ontwikkelingen frustreert. 

Dat de nachtmerrie van duizend-en-een-regels te vaak leidt 

tot afwijzingen en frustraties. Hij neemt de dan nog 40 Lim-

burgse gemeenten nadrukkelijk op sleeptouw en dat leidt 

uiteindelijk tot het zogenaamde Verdrag van Lille. In dat 

verdrag maakt Driessen afspraken met de gemeenten over 

een nieuwe basishouding in de ruimtelijke ordening: Lim-

burg moet niet langer nee, maar principieel ja zeggen tegen 

nieuwe ontwikkelingen als daarmee de kwaliteit van locatie 

of regio verbetert. 

 

Gebiedsontwikkeling wordt steeds nadrukkelijker de rode 

draad in het optreden van gedeputeerde Ger Driessen. Ge-

woon anders denken. Niet via geëffende paden, maar langs 

nieuwe wegen. Weg met de geijkte kaders en de vast ge-

programmeerde denklijnen, zo luidt steeds nadrukkelijker zijn 

credo.

Euforisch en met een eureka gevoel verlaat hij een bijeen-

komst van uitvinders bij DSM. Een producent van grasmachi-

nes verhaalt daar over z’n nieuwste technologieën. Even later 

hoort hij dat er al onderzoeken lopen om graszaad zodanig 

te modificeren dat het bij een lengte van twee centimeter zelf 

knakt en nooit meer geknipt hoeft te worden. Hoezo geavan-

ceerde grasmachines? Het andere denken wordt zijn leidraad.

Hij komt met de regeling voor Verhandelbare Ontwikkelings 

Rechten. Ontwikkelaars mogen profiteren van bestemmings-

wijzigingen (agrarische grond die de titel bouwperceel krijgt), 

maar moeten in ruil daarvoor wel bijdragen aan de financie-

ring van projecten voor de gemeenschap. Dat kan natuur zijn, 

maar ook verbetering van de leefbaarheid. 

Gebiedsontwikkeling. Driessen past het toe te land, maar ook 

op het water. Zo schotelt hij het ministerie van Verkeer en 

Waterstaat een nieuwe regeling voor om het absolute bouw-

verbod langs de Maas, de richtlijn Ruimte voor de Rivier, open 
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te breken. Die richtlijn is te rigide en betekent dat alle econo-

mische ontwikkelingen langs de rivier doodbloeden, oordeelt 

ook de rest van het college van GS. Ondernemers die rivier-

gebonden investeringen willen doen, moeten de ruimte die ze 

de Maas afnemen, elders kunnen compenseren, zo luidt de 

boodschap van Driessen. Een principe dat na jarenlange dis-

cussie aan draagvlak wint.

Voormalig secretaris-generaal Hans van der Vlist van het mi-

nisterie van VROM karakteriseert Driessen aan de ene kant als 

‘lastig’ maar heeft aan de andere kant veel sympathie voor zijn 

onophoudelijke pogingen om voorschriften en regels van het 

Rijk op te rekken. “Dat is niet alleen legitiem en een gezond 

streven, maar zet je als regelsteller ook aan het denken. Hoe 

redelijk zijn onze regels? Ik heb met Driessen vaak aan tafel 

gezeten over milieukwesties. Over voorschriften voor landbou-

wers en een wegtracé. Altijd ging hij tot het gaatje. Een gewel-

dige draufgänger. Eigenlijk zijn we er altijd wel uitgekomen. 

Driessen ging als bestuurder zijn eigen weg. En hij had er lak 

aan hoe de rest van de wereld over hem dacht. Als hij maar 

resultaten voor Limburg binnenhaalde”. 

Gebiedsontwikkeling, aanvankelijk aangeduid als ontwikke-

lingsplanologie, is trouwens nog een heel jong fenomeen. In 

2000 komt het woord gebiedsontwikkeling in de nota Ruimte 

maken, ruimte delen van het tweede paarse kabinet van Wim 

Kok zelfs nog helemaal niet voor.

Vier jaar later is het een meer ingeburgerd begrip in de nota 

Ruimte van het tweede kabinet Balkenende, waarin provincie 

en gemeenten meer bevoegdheden krijgen om de openbare 

ruimte in te richten.

De filosofie achter gebiedsontwikkeling is dat ruimtelijke or-

dening niet louter wordt bepaald door de visie en het beleid 

van de (Rijks)overheid, maar dat kansen en bedreigingen van 

regio’s gedeelde verantwoordelijkheid zijn, waarin private 

partijen en de omgeving ook initiatieven kunnen ontwikkelen. 

Daarbij worden ook economische en sociale aspecten mee-

gewogen. In die publiek-private samenwerking zijn alle par-

tijen risicodragend. De overheid geeft de voorwaarden aan 

van de gebiedsontwikkeling en heeft de rol van regisseur en 

aanjager. 
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Het goud van Greenport
In de nota Ruimte uit 2004 wordt ook voor het eerst gewag gemaakt van Greenports in Nederland; 

een clustering van land- en tuinbouw, onderzoek en onderwijs, logistiek en infrastructuur in eendrachtige 

samenwerking, met gemeenten, provincie en Rijk.

In het provinciehuis zijn bloed, zweet en tranen nodig om 

Greenport Venlo überhaupt met naam genoemd te krijgen 

in die nieuwe visie van het Rijk op het gebruik van de open-

bare ruimte. Het college van Gedeputeerde Staten bestookt 

het kabinet met brieven. Driessen stalkt bewindslieden met 

telefoontjes. Hij wint. Niet zomaar een zege. Het is de om-

mekeer voor Noord-Limburg. De regio heeft daarmee nieuwe 

horizonten met vaste contouren gekregen. De Greenport staat 

een jaar later ook prominent in de Versnellingsagenda van ge-

deputeerde Martin Eurlings: het economisch spoorboekje van 

de provincie Limburg.

Noord-Limburg is in 2004 een regio met een overwegend 

agrarisch karakter, maar zonder duidelijk eigen gezicht, zon-

der hechte samenwerking, met honderden bestuurlijke overleg-

structuren en dus nauwelijks te herkennen op de economische 

landkaart van Nederland. Die constellatie verandert in een 

razendsnel tempo.

Wat ooit begon als het plan om rond de veiling ZON nieuwe 

activiteiten te groeperen is in duizelingwekkende vaart uitge-

groeid tot een gebiedsontwikkeling die voor Noord-Limburg 

goud in petto heeft. 

Inclusief bestuurlijke gebiedsontwikkeling. De bestuurlijke land-

kaart van Noord-Limburg is door de gemeentelijke herindeling 

ook ingrijpend veranderd. Horst aan de Maas, Venray, Venlo, 

Peel en Maas en de groene buffer Beesel zijn de resterende 

gemeenten in een regio die doordrenkt is van het besef dat 

samenwerking moet. Deels onder druk en tactische zetten van 

gedeputeerde Driessen, die bijvoorbeeld roept dat Sevenum 

kan kiezen tussen herindeling, of herindeling. Deels door initia-

tieven van onderop, zoals in Peel en Maas.

Driessen krijgt z’n zin niet in de kop van Limburg, waar Mook 

en Middelaar, Bergen en Gennep tot op de dag van vandaag 

zelfstandig blijven. Tot grote irritatie van Driessen, die het 

moet afleggen tegen een krachtenbundeling in de Tweede 

Kamerfractie van het CDA, aangestuurd door Kamerlid Ger 

Koopmans.  
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Zeven jaar nadat Greenport Venlo voor het eerst opduikt in 

een Rijksnota is de locatie Klavertje Vier, een gebied van meer 

dan 5000 hectare, veranderd in een modelvoorbeeld van ke-

tenvorming in de fresh- en foodsector én in een logistieke 

hotspot. Met de glastuinbouwgebieden Californië en Siberië.  

Met Freshpark Venlo, Tradeport Noord, Traffic Port en na de 

Floriade ook Greenpark, het nieuwe kennis- en innovatiecen-

trum voor de agro- en foodsector. Met megamarkt Duitsland en  

30 miljoen consumenten als directe achterland. Maar ook met 

steeds nadrukkelijker lijnen naar de landen van het voormalige 

Oostblok en andere delen van de wereld.

Venlo is inmiddels al de tweede Greenport van Nederland met 

een omzet van twee miljard euro en bruisende ambities: bin-

nen tien jaar moet die omzet verdubbeld zijn. En Greenport 

is een turbomotor voor de werkgelegenheid met op termijn 

20.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Maar Greenport is toch voor-

al ook innovatieport.

Met Knowhouse bijvoorbeeld, dat bedrijven, overheid, onder-

wijs, onderzoek en omgeving verbindt in een kenniscoalitie. De 

energiezuinige tuinderkas, innovaties in de champignonteelt 

en de ontwikkeling van een ketenpark voor de veehouderij vor-

men slechts een greep uit de resultaten van Knowhouse. De 

Universiteit Maastricht en Wageningen University&Research 

(WUR) zijn inmiddels partners van Knowhouse, dat onderdeel 

gaat uitmaken van het Innovatie Center Greenpark Venlo; het 

nieuwe kenniscentrum in Noord-Limburg.

Rector Magnificus Martin Kropff van WUR typeert Ger Dries-

sen als een bestuurder die het onmogelijke mogelijk maakt. 

Hij herinnert zich nog goed dat tien jaar geleden met de slui-

ting van het centrum voor praktijkonderzoek in Horst de inno-

vatie in de agrarische sector in Noord-Limburg ten dode lijkt 

opgeschreven. “Het was financieel allemaal niet meer haal-

baar. Driessen is erop blijven hameren dat het bedrijfsleven in 

Noord-Limburg toch vooral behoefte had aan kennis en inno-

vatie. Dat is feitelijk het begin van Knowhouse geweest. Maar 

de gedeputeerde heeft ook telkens weer partijen bij elkaar ge-

bracht om die ketenvorming van de grond te krijgen. Daarmee 

heeft hij niet alleen die sector, maar heel Noord-Limburg op 

de kaart gezet”. 

 De gebiedsontwikkeling Klavertje Vier heeft inmiddels al meer 

dan vijftig miljoen euro uit allerlei subsidiepotten binnenge-

haald. De Development Company Greenport Venlo is de NV 

die de regie in handen heeft van de verdere integrale gebieds-

ontwikkeling in Klavertje Vier. Met de overheid op afstand om 

ongewenste vermenging van functies te voorkomen.
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Driessen komt in z’n tweede periode als gedeputeerde ove-

rigens nog met een opmerkelijke zet. Hij introduceert een 

contourennota voor Midden- en Noord-Limburg. Opmerkelijk, 

omdat dit indruist tegen zijn afkeer van regelgeving en belem-

meringen van ruimtelijke ontwikkelingen. 

 In zijn eerste Statenperiode heeft hij niet veel op met de rode 

en groene contourenlijnen waarmee gedeputeerde Bronckers 

de bebouwing buiten de dorpsgrenzen in Zuid-Limburg een 

halt toeroept.

Driessen gaat het met zijn contouren juist om verdere gebieds-

ontwikkeling. Hij wil schaarste creëren om zijn instrument van 

Verhandelbare Ontwikkelings Rechten te kunnen inzetten. Wie 

buiten de contouren om wil bouwen, of bedrijvigheid wil ont-

wikkelen, moet daarvoor betalen. Contouren als moneymaker 

voor de gemeenschap. 
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Linkerpagina:

De Innovatoren in Venlo. Toonbeeld 

van nieuwe horizonten in de regio 

Noord-Limburg, maar vooral ook 

het zoveelste huzarenstukje van Ger 

Driessen.

Rechterpagina:

Ger Driessen: “Heel Limburg weet dat 

hij er was. Van veel zittende bestuur-

ders weet men niet dat ze er zijn.”
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Linkerpagina:

Een van de laatste zetten van Ger 

Driessen: plannen voor culturele ge-

biedsontwikkeling in het Maastrichtse 

Belvédère, dat moet uitgroeien tot 

Quartier des Arts.

Rechterpagina:

Een van de 600 droomhuizen die in 

Midden- en Noord-Limburg zijn ge-

bouwd als uitvloeisel van de regeling 

Ruimte voor Ruimte.
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Tamboer maître
In 2004 krijgt de regio Venlo de organisatie van de Floriade toegewezen. De organisatie van de wereld-

tuinbouwtentoonstelling zal Noord-Limburg mondiaal op de kaart zetten als topregio van de innovatieve 

fresh- en foodsector, zo verkondigt de toenmalige burgemeester van Horst aan de Maas, Léon Frissen. Twee 

miljoen bezoekers uit de hele wereld, zo is de prognose. Bezoekers die de metamorfose van Noord-Limburg 

tot kenniscentrum in de agribusiness niet alleen moeten aanschouwen, maar ook over de hele wereld moeten 

uitdragen. De provincie geeft een bijdrage van tien miljoen. De voorbereidingen voor het mega-evenement 

haperen al snel.

De intergemeentelijke samenwerking in Noord-Limburg ver-

loopt aanvankelijk stroef. Wie is de regionale kartrekker van 

de Floriade? Dat is al in 2006 de hamvraag. Het tijdschema 

van de voorbereidingen raakt in de knoei. Frissen is dan al 

ingehaald als gouverneur en speelt op de achtergrond voor 

mediator. Voor de buitenwacht functioneert Ger Driessen als 

stormram, met dreigementen dat hij de regie van de Floriade 

zelf in handen zal nemen. 

In kringen rond de Floriade wordt bevestigd dat de regio 

Noord-Limburg in die eerste jaren na de toewijzing van de 

wereldtuinbouwtentoonstelling niet direct doortastend is op-

getreden. Uiteindelijk zijn de neuzen toch dezelfde kant uit 

gaan staan. Maar door de economische crisis doemen al snel 

nieuwe barricades op.

In de oorspronkelijke plannen voor de Floriade zijn enkele 

beeldbepalende gebouwen gepland: landmarks zoals de 

Innovatoren en Villa Flora. Landmarks die het duurzame 

karakter van de Floriade ook in de tijd moeten benadrukken. 

En extra uitstraling moeten geven aan Greenport. De Innova-

toren moet uitgroeien tot hét expertise- en kenniscentrum 

van de agro en foodsector. Waar bedrijven van wereldkaliber 

brainstormen over innovaties. Villa Flora is het bedrijfsgebouw 

dat het groene en duurzame karakter van het bedrijfsleven in 

de regio Noord-Limburg moet uitstralen; het cradle to cradle 

principe dat een van de rode draden van de Floriade wordt. 

Fantastische doelstellingen, maar investeerders zien door de 

crisis teveel wolken aan het firmament en vinden de risico’s te 

groot. Ze haken af.
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Jac Verhaegen is voorzitter van de Raad van Commissarissen 

van de Floriade BV. Hij is stellig: “Zonder Ger Driessen waren 

deze gebouwen er niet gekomen en hadden we onze toevlucht 

moeten nemen tot luxe tentgebouwen voor de entree van de 

Floriade. De toegevoegde waarde van de Innovatoren en de 

Villa Flora reikt veel verder dan de Floriade. Het zijn straks 

iconen voor de hele regio. En Ger Driessen heeft de vliegwiel-

functie van de Floriade ook aangegrepen om de Greenport-

lane en de A74 rond te breien. Ger Driessen? Dat is gewoon 

gaan voor resultaat”.

Driessen weet in totaal 26 miljoen euro los te weken van Pro-

vinciale Staten voor de Innovatoren. Horst aan de Maas, Ven-

ray, Venlo en Peel en Maas stemmen er uiteindelijk mee in om 

de provinciale premie van tien miljoen euro die Driessen heeft 

uitgeloofd in ruil voor de gemeentelijke herindeling te gebrui-

ken voor de bouw van de Villa Flora.

De gedeputeerde weet een meerderheid van de Staten te 

overtuigen dat die mega-investering in de Innovatoren zichzelf 

terug verdient, door het grote effect op de economische aan-

trekkingskracht van de regio Venlo. Hij vergelijkt de toekom-

stige dynamiek van de Innovatoren met de Eiffeltoren in Parijs, 

die voor Frankrijk uiteindelijk ook van onschatbare waarde is 

gebleken.

In zijn rol als auditor bij de Raad van Commissarissen van de 

Floriade krijgt Driessen louter complimenten van Verhaegen. 

“Een hele lastige positie, maar hij heeft zich nooit in het debat 

gemengd.” Maar simultaan schaken heeft ook z’n keerzijdes. 

“Als je teveel op het bord van een ander schaakt, gaat zich dat 

tegen je keren. Driessen opereerde ook als solist die zijn me-

ning moeilijk kon bijstellen. Maar buiten kijf staat, dat hij een 

geweldige voortrekkersrol heeft vervuld voor Noord-Limburg. 

Ondernemend en zonder intellectuele hoogdravendheid. Ge-

woon de mouwen opstropen. Dat was zijn devies”.

Ook Willem Vermeend, oud-minister van Sociale Zaken en ex-

staatssecretaris van Financiën maakt Driessen van nabij mee 

als lid van de Raad van Commissarissen van LIOF en de Flo-

riade. “Heel Limburg weet dat Ger Driessen er was. Van veel 

zittende bestuurders weet men niet dat ze er zijn”. Vermeend 

geeft met dat citaat aan dat Driessen op veel fronten voor het 

onderscheid heeft gezorgd. En veel lef heeft getoond door 

voorop te lopen, waar anderen zich liever verschuilen omdat 

er altijd een kans is dat je struikelt. Vermeend: “Driessen is 

voor mij de gepassioneerde tamboer maître die altijd voor de 

fanfare uitloopt en soms zozeer z’n eigen weg is gegaan dat 

het muziekgezelschap hem uit het oog heeft verloren. Voor 

het juiste resultaat was hij altijd bereid risico’s te lopen”. 

Het ontwerp van de Innovatoren is van architect en oud-
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Rijksbouwmeester Jo Coenen. Hij leert Ger Driessen kennen 

tijdens het Preuvenement in Maastricht. Coenen is al eerder 

door Driessen ingehuurd voor de zogenaamde transformatie 

van het ENCI-gebied in Maastricht. In 24 uur tijd produceert 

een team van experts een nieuwe visie voor de mergelgroeve. 

Groen en recreatie zijn de nieuwe bestemmingen voor het ge-

bied waar de mergelproductie in 2018 stopt.

Coenen waarschuwt al langer dat de Floriade op een misluk-

king afstevent als de sfeer wordt bepaald door tenten en con-

tainers. Gouverneur Frissen verwijst hem naar Ger Driessen. 

“Geconcentreerd, veel aan z’n hoofd, sterk acterend en met 

een heilig geloof in de zaken die hij voor de gemeenschap 

oppakt. Hij heeft de doorbraak geforceerd voor de bouw van 

de Innovatoren. Doodzonde, dat hij vertrekt. Overal in het land 

hoor je positief over hem praten. Voor de totale infrastructuur 

van Limburg is hij van groot belang. Het siert hem dat hij altijd 

de uitstraling van een volkse jongen heeft behouden. Je hebt 

geen intellectuelen nodig om te bouwen”, zo karakteriseert 

Coenen gedeputeerde Driessen.

Een van de laatste projecten waarbij Driessen de toon heeft 

gezet, is de ontwikkeling van Quartier des Arts in Maastricht. 

Gebiedsontwikkeling in en rond het Eiffelgebouw in Belvédère 

in samenwerking met de Hogeschool Zuyd, de Universiteit 

Maastricht en de gemeente die moet leiden tot een nieuwe 

kunstopleiding, I-Arts, voor uiteindelijk 2000 studenten. Coenen: 

“Daar liggen megakansen. Die moet je grijpen. Dat was stee-

vast de inzet van Driessen”. 
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De derde akte
Ger Driessen wordt in 2007 opnieuw gedeputeerde. Zijn portefeuille bevat gebiedsontwikkeling, platte-

landsontwikkeling, ruimtelijke ontwikkeling en openbaar bestuur. Eigenlijk alles. Gebiedsontwikkeling is 

ook economische ontwikkeling. Partijgenoot Herman Vrehen is lijsttrekker, maar in de dagelijkse praktijk is 

Driessen in het provinciehuis eerste man.

Hij is in zijn element. Zijn netwerk is gigantisch. Reikt tot aan 

ministers en aan de ambtelijke top van menig departement. 

Camiel Eurlings, Maxime Verhagen, Maria van der Hoeven, Ria 

Oomen. Hij maakt handig gebruik van de brede Limburgse con-

nectie in Den Haag en Brussel. In de Tweede Kamer heeft hij 

met name Ger Koopmans als ingang. En hij sluit gelegenheids-

pacten met Jos van Rey, de VVD-icoon die Roermond tot grote 

hoogte opstuwt.

Hij beseft terdege dat dit ook de periode van de valkuilen 

wordt. De afgunst over zijn invloed en eigengereid optreden 

groeit. Ook in de eigen partij. De fractie mort over zijn solis-

me. Hij blijft nonchalant over de politieke risico’s. “Dan sturen 

ze me maar weg. Ik vind wel iets anders”, is steevast zijn re-

actie. Of hij refereert aan een van de symbolische uitspraken 

van Frans van der Voort, oud-gedeputeerde en voormalig 

secretaris van de Kamer van Koophandel in Noord-Limburg: 

“Politiek is als een glijbaan. Je komt altijd onderaan terecht”.

Zijn koers blijft ongewijzigd: met maximale snelheid op het vol-

gende doel af. 

Hij blijft wars van uiterlijk vertoon. Geld zegt hem weinig. Hij 

blijft buiten de zogenaamde bonnetjes-affaire. Gewoon om-

dat hij nauwelijks declareert. Exquise diners zijn niet aan hem 

besteed. Ook met topmensen uit het bedrijfsleven en politiek 

zoekt hij eenvoudige restaurants op voor een simpele biefstuk. 

“Zullen we dan maar een boterham gaan eten?”, is zijn vaste 

uitdrukking voor die etentjes. En ook na twee Statenperiodes 

blijft hij steevast te laat komen bij z’n afspraken. Veel belang-

rijker is dat hij beslissingen altijd op tijd neemt.

Driessen is ook veel liever in Limburg aan de slag dan op 

buitenlandse dienstreizen. Hij is wel onderwerp van een in-

tegriteitsonderzoek naar grondverkopen in het kassengebied 

Californië. Het onderzoek wijst uit dat hij geen vuile handen 

heeft gemaakt. En het onderzoek naar de aanbesteding van 

de Greenportlane bevat ook geen persoonlijke verwijten. 
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In het provinciehuis vergt hij veel van z’n ambtenaren. Hij heeft 

een hekel aan het type ambtenaar dat Limburg na vijf uur de 

zegen geeft en met de benen op tafel gaat. Hij verwacht en-

gagement en gedrevenheid van zijn medewerkers. Een select 

groepje kan hem blijven volgen. Anderen haken af, of moeten 

afhaken. Als manager is Driessen veel meer doe-het-zelver 

dan de baas die delegeert. Die ook verantwoordelijkheden uit 

handen geeft. Geregeld werkt hij nachten door en schrijft hij 

maar zelf rapportages.

Ook op dat front is er weer die andere Driessen. De zorg-

zame gedeputeerde die zich ontfermt over ambtenaren die in 

de knoei zijn geraakt. Zijn hulpvaardigheid kent dan nauwelijks 

grenzen. Hij gaat ook als vriend altijd voor het resultaat. Zijn 

secretaresses lopen met hem weg. 

Driessen maakt zich op voor de absolute hoofdrol in zijn derde 

akte in het provinciehuis. Tijd om definitief te zaaien met de 

gebiedsontwikkeling en zaken onomkeerbaar te maken. Maar 

al snel drijven de eerste wolkenvelden boven al zijn schaakbor-

den. Het CDA maakt bij de coalitievorming een strategische 

blunder, die de provincie vier jaar lang parten blijft spelen; de 

VVD wordt buiten de coalitie gehouden. De verhoudingen in 

Provinciale Staten verharden snel.

De SP ontpopt zich, als mede-overwinnaar bij de  verkiezingen, 

als een lastige luis in de pels. Al vlug verkondigt Jos van Rey, 

dat het college van GS de controlerende taak van Provinciale 

Staten aan zijn laars lapt. VVD en SP manifesteren zich in hun 

oppositierol als gelegenheidspartners die fel van leer trekken. 

Die vraagtekens blijven zetten bij de resultaten van Investeren 

en Verbinden.

In 2008 doemt de financiële crisis op, die uitmondt in een diepe 

recessie. De gebiedsontwikkeling gaat barsten en scheuren 

vertonen. Private partijen maken terugtrekkende bewegingen. 

De vaart verdwijnt uit sommige dossiers. Gedeputeerde 

Herman Vrehen stapt zelf op na beschuldigingen over te nauwe 

banden met een projectontwikkelaar. CDA-Kamerlid Jos Hes-

sels wordt uit Den Haag geplukt als opvolger. Ook hij komt in de 

schaduw van Driessen te staan, die nog wat schaakborden aan 

de rij toevoegt. Omdat het hem te langzaam gaat, resultaten 

uitblijven, de strategie hem niet zint, of te weinig doortastend 

wordt geopereerd. De dadendrang van de doener lijkt grenze-

loos.

Het coalitieprogramma Investeren en Verbinden ademt Ger 

Driessen. Het moet een Statenperiode worden waarin regio-

nale gebiedsontwikkeling centraal staat. Limburg wordt op-

gedeeld in vijf regio’s, waar beeldbepalende ontwikkelingen 
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de toekomst van de provincie definitief neerzetten. Concrete 

projecten die voor het onderscheid zorgen. Het college van 

GS mag in 2011 afgerekend worden op de resultaten.De ge-

biedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, Greenport Venlo, het 

Maasplassengebied Midden-Limburg met de opschaling van 

de N280-West tot autoweg, de Buitenring Parkstad, de cam-

pus Chemelot, de sportzone Sittard-Geleen, medische top-

zorg, de A2-corridor tussen Maasbracht en Beek en de no-

minatie van Maastricht als culturele hoofdstad van Europa zijn 

de schaakborden. Gedeputeerde Driessen is aan zet op het 

merendeel van die borden. Voor die titel culturele hoofdstad 

werkt hij nauw samen met Odile Wolfs. 

Alle ontwikkelingsgebieden krijgen een regiofonds ter beschik-

king. De provincie geeft elke regio 20 tot 50 miljoen euro, on-

der voorwaarde dat de gemeenten dit bedrag verdubbelen. Dat 

geld dient als vliegwiel voor private investeringen.

Een nieuwe provincie moet gestalte krijgen. Regisseur, aanjager 

en partner. In een nieuw samenspel met de samenleving. 
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Snelkookpan
Driessen haalt de vermaarde stedenbouwkundige Riek Bakker naar Limburg. Net zo onconventioneel als de 

gedeputeerde. Ook zij zegt waar het op staat. Durft te confronteren. Het klikt met Driessen. Maar haar rol in 

Limburg is uitgespeeld als ze bestuurders in Parkstad wat al te nadrukkelijk de waarheid vertelt over dorpse 

bestuursstijlen. Ze komt alleen nog even in beeld om een visie te maken voor de regionale samenwerking 

tussen Bergen, Gennep en Mook en Middelaar, de zogenaamde Kop van Noord. 

Bakker ontwikkelt een nieuwe visie voor Midden-Limburg. Een 

regio die een smeltkroes vormt van gemiste en nog niet ge-

grepen kansen. Een regio ook als synoniem van bestuurlijke 

verdeeldheid tussen Weert en Roermond. Tussen Roermond 

en de ommelanden. De snelkookpan wordt de titel van haar 

strategische visie om aan te geven dat er haast is geboden en 

dat regionale samenwerking tot wat lekkers kan leiden.

Belangrijkste ingrediënten van haar snelkookpan? De Maas-

plassen moeten door een betere samenwerking en een betere 

koppeling met het landschappelijk moois dat de regio te bie-

den heeft eindelijk uitgroeien tot een echt watersportgebied. 

Nadrukkelijker focus op het Duitse achterland. Afronding van 

de infrastructuur met de uitbouw van de N280-west tot auto-

weg en regionale afspraken over woningbouw.

Riek Bakker: “Voor Midden-Limburg is de grote verdienste van 

Ger Driessen dat de sfeer in die regio is omgeslagen. Dat het 

belang van samenwerking en ontwikkeling nu wordt ingezien. 

Dat lijkt misschien mager, maar in de hele regio was er geen 

bestuurder die zin had om dat proces op gang te brengen. Ie-

dereen zat op z’n eigen stekkie. Hij vond dat de provincie niet 

alleen moest beoordelen, niet als hindermacht moest optre-

den, maar ook initiatieven moest nemen. Driessen wilde vooruit 

en vooruit. Hij heeft de impasse doorbroken. Ook in Midden-

Limburg zijn stappen gemaakt voor de publieke zaak. Daarbij 

ontpopte hij zich meer en meer als strateeg die mensen en 

processen vliegensvlug doorgrondde en zich niet van de wijs 

liet brengen”.

Riek Bakker schildert het beeld van de warme persoonlijk-

heid en de idealist Driessen. De heldere bestuurder, wars van 

academische prietpraat. Maar ze schuwt niet ook de andere 

kant van Driessen te belichten. Omdat ze een eerlijk beeld wil 

schetsen. Ze verhaalt over het soms ruwe optreden van de 

gedeputeerde, z’n gedram en de wijze waarop hij over men-

111354_Binnenwerk boek Ger_Driessen.indd   30 30-05-11   17:33



“Limburg mijn Vaderland” 
 

Waar in t br
onsgroen e

ikenhout 

‘t nachtega
altje zingt

; 

Over ‘t malse korenv
eld 

‘t lied des 
leeuweriks klin

kt; 

Waar de hoo
rn des her

ders schalt
 

langs der 
beekjes boor

d: 

Daar is mijn Vaderland 

Limburgs dierbaa
r oord! 

Daar is mijn Vaderland 

Limburgs dierbaa
r oord! 

Waar de bred
e stroom der Maas 

statig zeewa
arts vloeit

; 

Weeldrig sap
pig veldgew

as 

kost’lijk gr
oeit en blo

eit; 

Bloemengaard en
 beemd en bos 

overheerlij
k gloort: 

- refrein - 

Waar der va
ad’ren scho

ne taal 

klinkt met held’re k
racht; 

Waar men kloek en
 fier van a

ard 

vreemde praal v
eracht; 

Eigen zeden
, eigen sch

oon 

‘t hart des
 volks beko

ort: 

- refrein - 

Waar aan ‘t 
oud Oranjehu

is 

‘t volk blij
ft hou en trouw; 

Met ons roe
mrijk Nederland 

één in vreugd en rouw; 

Trouw aan plic
ht en trou

w aan God 

heerst van
 Zuid tot Noord:

31

“Limburg mijn Vaderland” 
 

Waar in t br
onsgroen e

ikenhout 

‘t nachtega
altje zingt

; 

Over ‘t malse korenv
eld 

‘t lied des 
leeuweriks klin

kt; 

Waar de hoo
rn des her

ders schalt
 

langs der 
beekjes boor

d: 

Daar is mijn Vaderland 

Limburgs dierbaa
r oord! 

Daar is mijn Vaderland 

Limburgs dierbaa
r oord! 

Waar de bred
e stroom der Maas 

statig zeewa
arts vloeit

; 

Weeldrig sap
pig veldgew

as 

kost’lijk gr
oeit en blo

eit; 

Bloemengaard en
 beemd en bos 

overheerlij
k gloort: 

- refrein - 

Waar der va
ad’ren scho

ne taal 

klinkt met held’re k
racht; 

Waar men kloek en
 fier van a

ard 

vreemde praal v
eracht; 

Eigen zeden
, eigen sch

oon 

‘t hart des
 volks beko

ort: 

- refrein - 

Waar aan ‘t 
oud Oranjehu

is 

‘t volk blij
ft hou en trouw; 

Met ons roe
mrijk Nederland 

één in vreugd en rouw; 

Trouw aan plic
ht en trou

w aan God 

heerst van
 Zuid tot Noord:

sen heen kon walsen als hij het niet met ze zag zitten. “Dat 

was niet altijd zachtzinnig. Mensen zijn daarop afgeknapt. Het 

heeft zijn houdbaarheidsdatum bekort. Of hij dat beseft heeft? 

Misschien dat hij daarvoor te zeer is doorgeschoten als doe-

ner. Landelijk is het beeld over hem gemêleerd. Voor de een is 

hij koploper. Voor de ander een vreemde vogel die bijvoorbeeld 

niets moest hebben van het IPO (Inter Provinciaal Overleg). Daar 

werd hem teveel gepraat en te weinig gedaan”.

De opwaardering van de N280-West tot autoweg staat in-

middels nadrukkelijk op de kaart. In het coalitieakkoord Meer 

Limburg, minder overheid is de opschaling van de verbinding 

tussen Roermond en Weert een van de concrete projecten. 

Het masterplan voor de ontwikkeling van de Maasplassen is 

klaar en allerlei deelprojecten waarvoor geput wordt uit het 

gezamenlijke regiofonds staan in de steigers. Voorbeelden? 

Het havenfront Maasbracht, recreatiecentrum De Baandert in 

Echt en het hippisch onderzoekscentrum in Weert. Gedepu-

teerde Noël Lebens manifesteert zich in Midden-Limburg met 

financiële steun voor het versneld uitvoeren van bouwprojec-

ten, zoals De Poort van Limburg in Weert en het ECI-complex 

in Roermond.
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De krimp
Parkstad, krimpstad, zonne-energiestad, Buitenringstad. Begin maart 2011 wordt bekend dat MNO-Vervat 

uit Nieuw-Vennep de Buitenring mag aanleggen voor bijna 135 miljoen euro. Ongeveer 40 miljoen euro goed-

koper dan de provincie had verwacht. De aanleg van de Buitenring groeit in zijn laatste Statenperiode uit tot 

een van de vechtdossiers van Driessen. Goede infrastructuur is de basis voor nieuwe economische ontwik-

kelingen. Verdere uitbouw van de dagrecreatie bijvoorbeeld en bedrijfsvestigingen. Parkstad snakt naar werk 

en banen. 

De Parkstadgemeenten worden het maar niet eens over het 

tracé. Vooral Kerkrade ziet de weg, dwars door natuurgebie-

den, niet zitten. Driessen loodst de Buitenring erdoor. Eind 

2011, begin 2012, start de aanleg. In 2015 moet de weg er 

liggen en Parkstad nieuwe economische impulsen bieden. De 

regio Aken lonkt en de Buitenring zal als een katalysator werken 

voor bedrijfsvestigingen op de Oostflank van Brunssum, zo is 

de verwachting van Driessen.

Wellicht nog meer dan de infrastructuur zijn antwoorden op de 

krimp van belang voor Parkstad. Herstructurering van het wo-

ningbestand is het ambtelijk/bestuurlijk jargon voor massale 

sloop. Vijftig miljoen zit er in het regiofonds voor Parkstad. De 

sloop kost alleen al drie miljard. Het Rijk reikt schoorvoetend 

de helpende hand. Meer dan een eerste injectie van veertien 

miljoen euro zit vooralsnog niet in het vat.

In nooit gepubliceerde notities heeft Ger Driessen ook zijn 

licht laten schijnen op de woningvoorraad in Parkstad in com-

binatie met de krimp. Uitgangspunt is normaal ‘gezond boe-

renverstand’. Rotzooi opruimen en zorgen voor toegevoegde 

waarde. Uiteraard met het principe voor wat hoort wat. Dat is 

de onorthodoxe aanpak die Driessen voorstaat. Hij oppert de 

invoering van een algeheel bouwverbod in combinatie met de 

herstructurering. Als er 20.000 woningen verdwijnen, wordt de 

rest van het huizenaanbod automatisch meer waard doordat 

je schaarste creëert. Projectontwikkelaars die al nieuwe plan-

nen in voorbereiding hebben, staan helaas schaakmat. Plan-

schadevergoedingen worden afgeschaft. De huiseigenaren in 

Parkstad dragen ook hun deel bij aan die gebiedsontwikke-

ling. De Onroerendzaakbelasting gaat omhoog. Als de tijd rijp 

is voor nieuwe bouwprojecten, moeten die passen binnen 

het toekomstperspectief voor Parkstad: kwalitatief wonen in 

het groen en afgestemd op de marktvraag. In ruil voor bouw-
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vergunningen moeten projectontwikkelaars financieel bijdra-

gen aan het herstructureringsfonds. De huidige aanpak van 

de krimp gaat Driessen én te langzaam én te conventioneel.

In voormalig PvdA-Kamerlid en huidig gedeputeerde Co Verdaas 

van Gelderland, vindt Ger Driessen een stevige bondgenoot. 

Verdaas is gecharmeerd van de principes van de Verhandelbare 

Ontwikkelings Rechten (VOR) van Driessen. Beiden gruwen van 

de brei aan regelgeving en procedures, waardoor ontwikkelin-

gen klem raken. En beiden oordelen dat de bureaucratie is uitge-

mond in een gevangenis.

“Als je als overheid zelf participeert in ruimtelijke ontwikkelingen 

kun je de samenleving mee laten profiteren van de revenuen, 

die altijd alleen maar naar projectontwikkelaars zijn gegaan. 

Je kunt dat inderdaad beschouwen als een vorm van maak-

baarheid van de samenleving, maar dan wel toegespitst op 

de openbare ruimte. Ook over de krimp kun je op die ma-

nier afspraken maken. Driessen heeft daar originele en pro-

vocerende ideeën over geventileerd. Vanuit zijn passie voor 

de openbare ruimte en hart voor de zaak”, oordeelt Verdaas.

De Gelderse gedeputeerde wijst op het risico dat de gebieds-

ontwikkelingen in Limburg snel in elkaar donderen na het 

vertrek van Driessen. “Om die ontwikkelingen ook concreet 

gestalte te geven, heb je steeds weer een lange adem nodig. 

Moet je gedrevenheid en geloof uitstralen. Het succes van ge-

biedsontwikkeling hangt ook af van personen”. 
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De kerktorens
In Noord-Limburg gaat de bestuurlijke samenwerking als een trein. In Midden-Limburg is sprake van toe-

nadering. Nu het zuiden van de provincie nog. Samen met PvdA-bestuurder Jan Mans neemt Driessen ook 

het voortouw voor regionale bestuurlijke samenwerking op de schaal van Zuid-Limburg. Met lede ogen ziet 

hij toe hoe de gebiedsontwikkeling in Maastricht-Valkenburg door bestuurlijke/politieke onwil in een impasse 

raakt. De gemeentelijke samenwerking in het Heuvelland is een ramp. En Tripool, waarin Sittard-Geleen, 

Maastricht en Heerlen schouder aan schouder zouden optrekken, is in het slop geraakt.

In november 2010 klinkt het nagenoeg unaniem uit de keel 

van zo’n 150 gemeentebestuurders dat er nu eindelijk een einde 

moet komen aan de kerktorenpolitiek in Zuid-Limburg. Het is vijf 

voor twaalf. De regio dreigt achterop te raken, omdat ze nooit 

een krachtige vuist kan maken. Omdat de ene gemeente de 

andere het licht in de ogen niet gunt. 

De bestuurlijke samenwerking, die vaak wordt beleden, maar 

nooit in de praktijk wordt gebracht, krijgt nieuw elan. De Driessen-

doctrine blijkt weer eens te werken. Geen bestuurder die nee 

durft te zeggen tegen samenwerking als je via een zorgvuldige 

strategie onverbloemd geconfronteerd wordt met argumenten 

en feiten die schreeuwen om samenwerking. Inmiddels is er 

een taskforce aan het werk en buigen vijf stuurgroepen zich 

over een strategisch ontwikkelingsprogramma om wonen, zorg, 

onderwijs, bestuur en economie naar Zuid-Limburgse schaal 

op te tillen.

Peter Elverding, oud-CEO van wereldspeler DSM, benadrukt dat 

ook het Limburgse bedrijfsleven gebaat is bij regio’s met optimale 

bestuurskracht. Zijn contacten met de provincie zijn aanvankelijk 

beperkt tot de zogenaamde schilderijenclub; het periodiek over-

leg tussen de Limburgse captains of industry en de gouverneur. 

Maar ook Elverding wordt geconfronteerd met Driessen, die vol-

gens hem achter de schermen altijd een belangrijke rol speelt. En 

ook duchtig aan de touwtjes trekt. Dat geldt voor de wording van 

de campus Chemelot, maar ook voor de samenwerking met de 

Health-campus in Maastricht. Elverding: “Limburg is er door Ger 

Driessen absoluut niet slechter op geworden. Hij heeft toch gebro-

ken met een bestuurlijke traditie die teveel op beleid en te weinig 

op uitvoering was gericht. Ik heb hem leren kennen als een echte 

macher. Driessen kon in al zijn vasthoudendheid uiterst lastig zijn, 

maar uiteindelijk zijn er altijd goede afspraken gemaakt. Binnen 

DSM bestaat er veel respect voor Driessen. Hij heeft belangrijke 

klussen geklaard en laat een behoorlijke erfenis achter”. 
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De ondernemer
Bij het ministerie van VROM valt Investeren en Verbinden in de smaak. Het programma past in de ontwik-

kelingsgerichte ruimtelijke ordening van het Rijk, zo beaamt directeur-generaal Chris Kuijpers van het huidige 

department van Infrastructuur en Milieu, waarin VROM is opgegaan. Ook het Rijk opteert nadrukkelijk voor 

wat kunnen en wat willen we in plaats van dat kan en mag niet. Dat Limburg ook zelf investeert als vliegwiel 

voor ruimtelijke ontwikkelingen, vindt eveneens bijval in Den Haag.

Kuijpers zit vaak met Ger Driessen aan tafel. Het zijn openhartige 

gesprekken. “Ik kon me goed vinden in investeren en verbinden 

met ontwikkelingsgerichte deelgebieden in Limburg. Driessen 

ontpopte zich daarbij als een doener en een regelaar. Echt een 

ondernemend gedeputeerde. Hij gaf de provincie een eigen smoel. 

Charmant en sterk in coalities smeden. Hij deed alles om z’n doel 

te bereiken. Niet voor zichzelf, maar voor het algemeen belang. 

Voor Limburg. Driessen heeft de filosofie van de Nota Ruimte con-

creet gemaakt. Niet louter naar de regels kijken, maar veel meer 

naar de mogelijkheden. Ger was als gedeputeerde een koploper in 

de ontwikkelingsgerichte ruimtelijke ordening. Een gedeputeerde 

in een actieve provincie die zijn verantwoordelijkheid nam. Hij ging 

daarbij vaak tot aan het randje. Vooral de laatste Statenperiode 

was hij de baas van Limburg”.

Ook in de burelen van het huidige ministerie van Infrastructuur en 

Milieu valt de naam van Driessen nog geregeld. Legendarisch is 

zijn uitspraak ‘Wij komen het witte goud brengen (porties as-

perges) en we gaan met echt geld weg’. Een verwijzing naar de 

succesvolle claims van Driessen op zogenaamde MIRT-gelden 

(Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). Een 

gezamenlijke pot van met name de ministeries van VROM en 

Verkeer en Waterstaat voor gebiedsontwikkelingen. 

Het gaat trouwens niet allemaal van een leien dakje in Den Haag. 

Soms overspeelt Driessen z’n hand. Vangt hij bot bij de Haagse 

ambtenaren. Hij probeert dan toch z’n zin door te drijven. Niet 

goedschiks, dan maar kwaadschiks. Hij zoekt contact met de 

staatssecretaris, probeert de minister te beïnvloeden. Lukt dat ook 

niet dan probeert hij alsnog zijn gelijk in de Eerste en Tweede Ka-

mer te krijgen. Dat zorgt voor wrevel. 

Het ministerie van VROM en Driessen blijven lijnrecht tegenover 

elkaar staan over de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening uit 2006. De 

overige provincies gaan ermee akkoord dat die wet bij Algemene 

Maatregel van Bestuur wordt ingevoerd. De provincies moeten 
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voor verordeningen zorgen. Driessen weigert. Limburg is de enige 

provincie in Nederland zonder RO-verordening. De gedeputeerde 

kondigt aan op basis van vrijwilligheid afspraken te maken met 

gemeenten over ruimtelijke ontwikkelingen. Uiteraard binnen de 

kaders van de nieuwe WRO. “Dat gaat soepeler, sneller en werkt 

beter”, zo verkondigt hij in het Inter Provinciaal Overleg (IPO). 

 

Ook bij Rijkswaterstaat groeit Ger Driessen uit tot een bui-

tengewoon bestuurlijk fenomeen. De machtige overheiddienst 

krijgt het zwaar voor de kiezen in Limburg. Het echec rond de 

A73-tunnel bij Roermond plaatst de mooie Rijkswaterstaat-

slogan Van A naar Beter in een vreemd daglicht. De top van 

de vaderlandse weg- en waterbeheerder tandenknarst nu nog 

steeds over de vloedgolf van negatieve publiciteit uit Limburg. 

De tragikomedie rond de tunnel levert uiteindelijk ruim 200 mil-

joen euro aan meerkosten op. De tunnel wordt een jaar later in 

gebruik genomen dan de bedoeling is. Driessen is ook nauw 

bij dit dossier betrokken. Net als bij de jarenlange discussies 

over de A74 en de verbreding van de A2. Infrastructuur is immers 

de basis van gebiedsontwikkeling. De hoogste baas van Rijks-

waterstaat, directeur-generaal Hendrik Jan Dronkers heeft een 

hartelijke en open relatie met Driessen. Die is niet verslechterd 

door de soms harde woorden die ook Driessen in petto heeft 

voor de Rijksdienst. Het megaproject Ooijen-Wanssum, de pro-

jecten Zand- en Grensmaas en de Limburgse infrastructuur zijn 

de dossiers die op tafel komen. Dossiers waarin Driessen ook 

intensief samenwerkt met gedeputeerde Bert Kersten.

Dronkers is bij de eerste ontmoetingen onder de indruk van de 

brede dossierkennis van Driessen. “Joviaal en vol humor. Hij 

wist hoe de hazen lopen. Dat liet hij ook blijken. Zo van: vertel 

me geen gekke verhaaltjes. Daar trap ik toch niet in. Hij was 

stormachtig. Limburg was zijn levenswerk en hij was erop ge-

beten om voor zijn provincie successen binnen te halen. Ger 

is een heel goede vertegenwoordiger van de regio Limburg 

geweest. Het liefst probeerde hij de zaken bilateraal te rege-

len. Wegenaanleg en aanvullende financiering voor Ooijen-

Wanssum. Ook zaken die buiten z’n portefeuille lagen. Vaak 

trachtte hij mij te overtuigen, dat ik dit of dat tegen de minister 

zou moeten zeggen. Limburg was zijn levenswerk. Daarvoor 

manifesteerde hij zich als een pur sang onderhandelaar die 

alles met elkaar verbindt en niet schroomt om va banque te 

spelen”, zo herinnert Dronkers zich.

Over mogelijke oplossingen voor de financiële problemen die 

gerezen zijn bij het project Grensmaas, de rivierbeveiliging in 

combinatie met natuurontwikkeling en grindwinning, wordt 

mede onder toenemende druk van de provincie, inmiddels 

overleg gepleegd. 
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De toren van Babel
Het project Ooijen-Wanssum. Een vlekje op de Limburgse landkaart. De naam doet het dan ook niet ver-

moeden. Toch is het de meest gecompliceerde en uitgebreide gebiedsontwikkeling in Limburg. De kosten 

schommelen rond de 150 miljoen euro. Centraal staat de hoogwaterbescherming. Daarvoor staan reac-

tivering van een tien kilometer lange Maasarm en de aanleg van twee hoogwatergeulen op de nominatie. 

Natuur, recreatie en toerisme, woningbouw, infrastructuur en landbouw zijn de overige pijlers van deze kroon 

op de gebiedsontwikkeling van Ger Driessen. Een deel van die ontwikkelingen moet betaald worden met 

delfstoffenwinning. De aanleg van een jachthaven, uitbreiding van het regionaal overslagcentrum Venray en 

de aanleg van een nieuwe rondweg zijn maar enkele van de beoogde resultaten.

Zestig miljoen euro hebben provincie en de gemeenten Horst aan 

de Maas en Venray inmiddels bij elkaar gesprokkeld. Tot op zijn 

laatste dag als gedeputeerde is Ger Driessen bezig geweest met 

een offensief om staatssecretaris Joop Atsma een toezegging 

los te peuteren over de resterende miljoenen. De bezuinigingen 

van het kabinet Rutte op natuurontwikkeling slaan mogelijk een 

nieuw gat in de financiering. “Geld? Niet zeuren. We halen het 

gewoon op”, zo blijft hij ook nu nog verkondigen.

Gebiedsontwikkeling is in de nieuwe coalitie van PVV, CDA en 

VVD niet meer echt een troetelwoord. Dat heeft te maken met 

de afsluiting van het tijdperk Driessen. Maar is ook terug te voe-

ren op een andere visie van het nieuwe provinciebestuur. Terug 

naar de kerntaken, is de slagzin van de coalitiepartners. Weer 

met twee benen op de grond. Geen overdreven risico’s lopen. 

Geen avonturen meer. Dat is de bestuurlijke sfeer van nu. Toch 

is Ooijen-Wanssum niet van de kaart geveegd. In het coalitie-

akkoord staat zelfs dat de provincie bereid is tot een stuk voor-

financiering om het mega-project tot uitvoering te brengen. Het 

nieuwe provinciebestuur is bereid daar heel ver in te gaan.

Friso de Zeeuw is oud-PvdA-gedeputeerde van Noord-Holland. 

Hij is hoogleraar gebiedsontwikkeling en geldt als de natio-

nale expert van ontwikkelingsgerichte planologie. Daarnaast 

is hij directeur nieuwe markten van Bouwfonds Ontwikkeling. 

Hij concludeert dat Ger Driessen van nationale betekenis is 

geweest voor de gebiedsontwikkeling in Nederland.
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“Hij is een van de pioniers. Dat is begonnen met Ruimte voor 

Ruimte, Rood voor Groen en natuurlijk zijn Verhandelbare 

Ontwikkelings Rechten (VOR). Ruimtelijke ontwikkelingen 

mogelijk maken door compensatie in natuur, of geld. Voor wat 

hoort wat, is daarbij het uitgangspunt. En dat is in Limburg het 

meeste toegepast van alle provincies. Door een a-typische, niet 

bepaald fijnbesnaarde bestuurder die altijd is opgevallen tus-

sen de vrij grijze gezelschappen van de provinciebesturen. Ik 

beschouw Driessen als een echte KVP-er. Niet alleen vanwege 

dat principe van voor wat hoort wat, maar ook het netwerken en 

de coalitievorming die daarvoor nodig zijn. De regels waren voor 

hem ondergeschikt aan het resultaat. Hij was ook een kleine 

rebel. Structureel ondeugend en altijd gezellig. Petje af voor wat 

hij bijvoorbeeld met Greenport Venlo heeft bereikt”.

De Zeeuw waarschuwt dat het fenomeen gebiedsontwikkeling 

in de jaren van hoogconjunctuur heeft geleid tot overtrokken 

ambities. De economische crisis betekent dat gebiedsontwik-

keling in het dal zit en de financieringsmogelijkheden beperkt 

zijn. De woningbouw, belangrijk onderdeel van gebiedsont-

wikkeling, heeft het moeilijk. De winsten uit grondexploitaties 

duikelen razendsnel. Financieringsdrempels voor zowel over-

heid als de private sector zijn fors verhoogd. Leegstand van 

kantoren wordt nu gevolgd door groeiende winkelleegstand. 

Vooral ook in Limburg. 

De crisis betekent volgens De Zeeuw sowieso einde oefening 

voor de zogenaamde gestapelde gebiedsontwikkeling met veel 

verschillende doelstellingen. Doelstellingen met vaak grenze-

loze ambities. Private partijen zijn huiverig voor het risico, het 

vertrouwen is weggeëbd en overheden zijn gedwongen tot in-

grijpende bezuinigingen. Die allesomvattende gebiedsontwik-

kelingen zouden volgens hem ook zonder crisis uiteindelijk on-

uitvoerbaar en vooral onbetaalbaar zijn geworden.

De hoogleraar gebiedsontwikkeling ziet het overigens somber 

in voor het project Ooijen-Wanssum. “Te groot en te breed om 

te behappen. Zelfs op Nederlandse schaal. Er is sprake van ge-

weest dat het hele project in één mega-concessie zou worden 

verleend met de overheid op afstand. Een illusie om te denken 

dat dit in de praktijk werkt”, meent De Zeeuw.

Terug naar de eenvoud. Maak het simpeler. Ook in Ooijen-

Wanssum, zo luidt zijn advies. “Weg met de Torens van Babel. 

We moeten weer terug naar de faseerbare, flexibele en over-

zichtelijke gebiedsontwikkeling met meer oog voor de bestaande 

omgeving. Met realistische ambitieniveaus. Dan heeft ge-

biedsontwikkeling wel degelijk toekomst”.
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Epiloog
Les jeux sont faits. De teerling is geworpen. Het spel is gespeeld. Op vrijdag 25 maart 2011 stapt Ger 

Driessen op als gedeputeerde. Zijn wens om nog twee jaar respijt te krijgen voor een laatste reeks zetten op 

zijn schaakborden, wordt door het partijbestuur niet gehonoreerd. Het CDA-bestuur komt niet meer terug op 

zijn standpunt dat het kiest voor verjonging. 

Bij de Statenverkiezingen drie weken eerder wordt Driessen 

vanuit een onverkiesbare plek nog met voorkeursstemmen 

gekozen. Zijn campagne is typisch Driessen: onorthodox, 

confronterend, verrassend, origineel maar ook irritatieverwek-

kend. Met een serie filmpjes op internet haalt hij in de aanloop 

naar de verkiezingen landelijke publiciteit. De damesbil met 

CDA-tattoo zorgt tot in alle uithoeken van het land voor scha-

terlachen, maar leidt ook tot hevig tandengeknars.

Hoe zal in de geschiedschrijving van de provincie over de 

simultaan schaker Driessen geoordeeld worden? Op menig 

schaakbord moeten nog beslissende zetten worden gedaan. 

Op andere borden heeft hij gezegevierd. Soms vanuit onmo-

gelijke posities. En lang niet altijd fijnzinnig. Daarvoor is het 

resultaat bij Driessen te heilig.

Driessen heeft zijn stempel gedrukt op Limburg. Niet alleen 

met veel concrete resultaten, zoals Greenport, zijn duizend 

woningen plan, de natuurontwikkeling, de Floriade, de Buiten-

ring Parkstad, de A74 en de huidige bestuurlijke landkaart van 

Limburg. Door te schaken met slimme, soms nooit eerder ver-

toonde zetten.

 

Van minstens zo groot belang is zijn niet aflatende strijd te-

gen rigide regelgeving, die er mede oorzaak van is waarom 

de bevolking de blik afwendt van bestuur en politiek. En zijn 

rotsvaste overtuiging dat de overheid zich veel meer moet ma-

nifesteren als partner die mogelijkheden biedt, dan als macht 

die verboden afkondigt.

Uit de karakterschetsen van veel bestuurlijke, ambtelijke 

en politieke hoofdrolspelers die aan de andere kant van de 

schaakborden van Ger Driessen hebben gezeten, doemt in 

elk geval één helder feit op: Driessen deed het niet voor zichzelf.

Hij deed het voor Limburg.
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