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Afdeling

Ruimtelijk Beleid

Naam opsteller voorstel

Heuts, Pierre

Portefeui I lehouder

A.A.M.M. (los) Heijmans

zl15/0t2947
Publ¡catie:
Openbaar

Onderwerp
Agenda voor Midden-Limbu rg

Voorstel

1.

In te stemmen met de bijgevoegde Agenda voor Midden-Limburg als

2.
3.

richtinggevend ambitiedocument voor de samenwerking in Midden-Limburg;
In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel- en besluit;
De financiële bijdrage aan SML voor 2077 e.v. te behandelen in de Voorjaarsnota
2016.

Inleiding
Sinds 2015 werken de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert,
Roerdalen, Roermond en Weert samen binnen het netwerk Samenwerking Midden-Limburg
(SML). De uitgangspunten voor deze samenwerking zijn vastgelegd in de bestuursovereenkomst SML die in februari 2015, na goedkeuring door de gemeentebesturen, is
ondertekend.
De ambities voor de regionale samenwerking zijn beschreven in cle Agencla voor MiddenLimburg zoals bijgevoegd. Deze agenda kan worden gezien als een strategisch
beleidsdocument dat aangeeft waar de gemeenten in Midden-Limburg in de komende
jaren samen de schouders onder willen zetten. Het is een agenda die richting geeft aan de
intergemeentelijke samenwerking en die beschrijft op welke thema's deze samenwerking
zich kan richten. Het perspectief van de Agenda voor Midden-Limburg ligt in het verlengde
van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) als voorloper van de SML. Dat
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betekent dat de agenda is geschreven vanuit een ruimtelijk-economische invalshoek. De
focus ligt hierbij op drie centrale thema's: Aantrekkelijk, Verbindend en Groen.
Deze thema's worden verder uitgewerkt binnen de werkvelden van de Samenwerking
Midden-Limburg.

Beoogd effect/doel
De Agenda voor Midden-Limburg is een richtinggevend document voor de samenwerkende
gemeenten. In die zin kan volledigheidshalve gesproken worden van de "Agenda voor de
Samenwerking in Midden-Limburg". De agenda is niet bindend maar geeft wel de koers
aan. Door in te stemmen met de agenda stemmen de gemeenten in met de ambities van
de samenwerking in Midden-Limburg die in essentie vrijwillig van aard is en blijft. De
agenda beschrijft de mogelíjkheden en kansen van samenwerking (vanuit de gedachte van
"samen sterker") maar de gemeenten worden niet gebonden aan de agenda of verplicht
tot samenwerking.

De agenda is geen document waar rechtstreeks aanspraak op financiering uit voortvloeit.
Bij samenwerking wordt al snel gedacht aan het gezamenlijk realiseren van projecten. Dat
blijft, waar mogelijk, een doel binnen SML. Tegelijkertijd kennen projecten vrijwel altijd
een sterk lokale uitvoering. Door samen te werken in de profilering van de thema's van
Midden-Limburg wordt de kans op cofinanciering door derden vergroot. Voor Weert liggen
er kansen op alle thema's; te denken valt aan afspraken over gezamenlijke acquisitie van
bedrijven, gezamenlijke profilering als de ontwikkeling van (grensoverschrijdende)

recreatieve structuren, grensoverschrijdende natuur- en landschapsontwikkeling, de
verbreding van de 42, Keyport 2020, het stimuleren van de Euregionale arbeidsmarkt, het
maken van bestuursafspraken die uit het POL voorLkomen, het uitvoeren van een
economische agenda agribusiness, het realiseren van een energieloket en het vaststellen
van een realisatiestrategie voor windenergie.
Door samen te wcrken doen we vooral ook kennis op, kunnen we ervaringen uitwisselen
en elkaar stimuleren om vernieuwend te zijn en verder te komen. Door structureel tot
kennisdeling te komen en de onderlinge contacten te bevorderen, wordt de samenwerking
steeds meer een vanzelfsprekendheid, waarmee zowel lokaal als regionaal aan effectiviteit
en efficiency gewonnen wordt.

Argumenten
1.1 De Agenda geeft richting aan de samenwerking
Met instemming met de ambities van de samenwerking in Midden-Limburg
wordt een basis gevormd voor het gezamenlijk oppakken en optrekken van voor de
gemeenten en de regio belangrijke onderwerpen.
1.2 De Agenda dient als basis voor afstemming met de provincie
Op de Regiodialoogdag wordt door de regio en provincie de koers van de regio in
relatie tot het provinciale beleid, en hoe die elkaar kunnen versterken, besproken. Het
doel hiervan is om een leidraad op te stellen voor projecten en plannen die er in de
regio werkelijk toe doen.
1.3 D¡t is afgesproken bij de start van SML
Bij de start van SML is aangegeven dat de bestuurlijk-inhoudelijke Agenda voor
Midden-Limburg als bespreekconcept zal dienen in een regionaal overleg van
bestuurders, raadsleden, ondernemers en overige relevante externe betrokkenen, en
vervolgens ter vaststelling aan de gemeenteraden wordt aangeboden.
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2.t

De gemeenteraad dient de agenda vast te stellen
De agenda van Midden-Limburg is een strategisch document waarvan SML heeft
verzocht om dit uiterlijk in april 2016 door alle raden vast te laten stellen. Raadsleden
hebben eerder hun input gegeven op de avond van Midden-Limburg.

3.1 Zie de financiële paragraaf

Kanttekeningen
1.1 SML heeft geen uitvoeringsmiddelen
In tegenstelling tot de GOML beschikt SML niet over uitvoeringsmiddelen. Per project
dient dus financiering te worden geregeld. Het regionale draagvlak versterkt echter de
kans op geldelijke ondersteuning.
3.1 Een deel van de GOML subsidies kan worden teruggevorderd
De Provincie heeft laten weten dat 31 december 2OI7 de uiterste datum is voor de
eindafrekening van de projectgelden. U wordt nog nader geïnformeerd over de stand
van zaken en de gevolgen voor Weert.

Financiêle, personele en juridische gevolgen
2015 en 2016
Het vorig jaar en dit jaar is voor de regionale samenwerking een bedrag van € 1,50
beschikbaar. In het eerste SML-jaar 2015 is van dat bedrag € 0,60 besteed aan SML en
€ 0,90 aan Keyport 2020.

2017 e.v.
Vanaf 2077 wordt gestreefd naar een separate financiering van enerzijds SML en
anderzijds Keyport 2020. SML vraagt vanaf 2OL7 om een bijdrage van € 0,75 per inwoner
Dat bedrag gaat naar de personele invulling van het SML Regiobureau en (beperkt) naar
het organiseren van bijeenkomsten of inschakelen van expertise op specifieke thema's.
De verhoging met € 0,15 heeft met verschillende zaken te maken. Bijvoorbeeld met
activiteiten zoals de uitbreiding van de SML kennistour, waar nadrukkelijk meer
raadsleden, maar ook vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven bij worden betrokken.
Daarnaast zijn extra procesmiddelen nodig voor het verkennen van samenwerking op het
terrein van het sociaal domein, arbeidsmarkt en onderwijs. Het biedt ook de mogelijkheid
om ook voor de toekomst bijeenkomsten te organiseren zoals de Avond van MiddenLimburg en de regiodialoogdagen. Tot slot is de invloed varr irrflatie err loorrslijgirrgerr
meegeteld.
Keyport
Het is nog niet bekend welk bedrag Keyport 2020 vanaf 2OL7 vraagt. Keyport 2020
verwacht in april uitsluitsel te kunnen geven.
In de voorjaarsnota zullen beide verzoeken integraal worden meegenomen in de
prioriteitenafweging 2OL7 .

Uitvoering/evaluatie
Uitgangspunt is dat (uiterlijk in april 2016) alle gemeenteraden hebben ingestemd met de
agenda. De werkvelden gaan aan de slag met het oppakken van de ambities en
speerpunten zoals beschreven in de Agenda voor Midden-Limburg. Terugkoppeling naar de
gemeenteraden omtrent de voortgang en uitwerking van de Agenda vindt op halfjaarlijkse
basis plaats, met een eerste voortgangsrapportage over de uitvoering/voortgang van de
Agenda voor Midden-Limburg die in de zomer 2016 aan de gemeenteraden wordt
aangeboden. De tweede voortgangsrapportage volgt dan eind 2016. Voor begin 2017
staat conform bestuursovereenkomst de start van de eerste evaluatie van SML gepland.
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Communicatie/ participatie
Binnen de werkvelden van SML wordt de communicatie met de maatschappelijke partners,
ondernemers en andere betrokkenen verder vormgegeven'

Overleg gevoerd noet
Intern:
René Bladder
John Camp

Afdelingshoofd RB
Financieel adviseur

Extern
a
a

De strategische agenda is besproken en goedgekeurd door het Netwerkberaad
De agenda is ambtelijk voorbereid door vertegenwoordigers van de

partnergemeenten

Bijlagen
Aanbiedingsbrief namens Netwerkberaad SML
Agenda van Midden-Limburg (inclusief bijlagen)
Proces totstandkoming agenda Midden-Limburg
Raadsvoorstel- en besluit

Pagina 4

o

I+¡
oo

rÞ
g;

GEMEENTE

vVE E RT

Vergadering Gemeenteraad van 20-04-2016

Afdeling
Naam opsteller

:
voorstel :

Portefeuillehouder :

Ruimtelijk Beleid
Heuts, Pierre
A.A.M.M. (Jos) Heijmans

Raadsvoorstel:
RAD-001222
Zaaknummer JOIN:

zlt5/ot2947
Agendapunt:
Nee

Onderwerp
Agenda voor Midden-Limburg

Voorstel

1.
2.
3.

In te stemmen met de bijgevoegde Agenda voor Midden-Limburg als
richtinggevend ambitiedocument voor de samenwerking in Midden-Limburg ;
Aan het netwerkberaad Samenwerking Midden-Limburg (SML) opdracht te geven
om de raad twee keer per jaar te informeren over de voortgang van de uitvoering
van de Agenda voor Midden-Limburg;
De aanvullende financiële bijdrage aan SML ad € 7.000,- voor 2017 e.v. te
betrekken in de integrale prioriteitenafweging 2Ot7 die onderdeel uitmaakt van de
Voorjaarsnota 2016.

Inleiding
Sinds 2015 werken de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert,
Roerdalen, Roermond en Weert samen binnen het netwerk Samenwerking Midden-Limburg
(SML). De uitgangspunten voor deze samenwerking zijn vastgelegd in de bestuursovereenkomst SML die in februari 2015, na goedkeuring door de gemeentebesturen, is
ondertekend.
De ambities voor de regionale samenwerking zijn beschreven in de Agenda voor MiddenLimburg zoals bijgevoegd. Deze agenda kan worden gezien als een strategisch
beleidsdocument dat aangeeft waar de gemeenten in Midden-Limburg in de komende
jaren samen de schouders onder willen zetten. Het is een agenda die richting geeft aan de
intergemeentelijke samenwerking en die beschrijft op welke thema's deze samenwerking
zich kan richten. Het perspectief van de Agenda voor Midden-Limburg ligt in het verlengde
van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) als voorloper van de SML. Dat
betekent dat de agenda is geschreven vanuit een ruimtelijk-economische invalshoek. De

focus ligt hierbij op drie centrale thema's: Aantrekkelijk, Verbindend en Groen. Deze
thema's worden verder uitgewerkt binnen de werkvelden van de Samenwerking MiddenLimburg.

Beoogd effect/doel
De Agenda voor Midden-Limburg is een richtinggevend document voor de samenwerkende
gemeenten. In die zin kan volledigheidshalve gesproken worden van de "Agenda voor de
Samenwerking in Midden-Limburg". De agenda is niet bindend maar geeft wel de koers
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aan. Door in te stemmen met de agenda stemmen de gemeenten in met de ambities van
de samenwerking in Midden-Limburg die in essentie vrijwillig van aard is en blijft. De
agenda beschrijft de mogelijkheden en kansen van samenwerking (vanuit de gedachte van
"samen sterker") maar de gemeenten worden niet gebonden aan de agenda of verplicht
tot samenwerking.
_- t-----------Âra¡rmanlan

1.1 De Agenda geeft richting aan de samenwerking
Met instemming met de ambities van de samenwerking in Midden-Limburg
wordt een basis gevormd voor het gezamenlijk oppakken en optrekken van voor de
gemeenten en de regio belangrijke onderwerpen.
1.2 De Agenda dient als basis voor afstemming met de provincie
Op de Regiodialoogdag wordt door de regio en provincie de koers van de regio in
relatie tot het provinciale beleid, en hoe die elkaar kunnen vcrstcrkcn, bcsprokcn. Hct
doel hiervan is om een leidraad op te stellen voor projecten en plannen die er in de
regio werkelijk toe doen.
1.3 D¡t is afgesproken bij de start van SML
Bij de start van SML is aangegeven dat de bestuurlijk-inhoudelijke Agenda voor
Midden-Limburg als bespreekconcept zal dienen in een regionaal overleg van
haal'
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vervolgens ter vaststelling aan de gemeenteraden wordt aangeboden.

2.1 Uw raad wordt zodoende regelmatig geïnformeerd over de voortgang

3.1 Zie

de financiële paragraaf

Kanttekeningen
1.1 SML heeft geen uitvoeringsmiddelen
In tegenstelling tot de GOML beschikt SML niet over uitvoeringsmiddelen. Per project
dient dus financiering te worden geregeld. Het regionale draagvlak versterkt echter de
kans op geldelijke ondersteuning.
3.1 Een deel van de GOML subsidies kan worden teruggevorderd
De Provincie heeft laten weten dat 31 december 2Ot7 de uiterste datum is voor de
eindafrekening van de projectgelden. U wordt nog nader geïnformeerd over de stand
van zaken en de gevolgen voor Weert.

Financiële gevolgen
2015 en 2016
Vorig jaar en dit jaar is voor de regionale samenwerking een bedrag van € 1,50
beschikbaar. In 2015 en 2016 islwordtvan dat bedrag € 0,60 besteed aan SMLen € 0,90
aan Keyport 2020.
2017 e.v.
Vanaf 2017 wordt gestreefd naar een separate financiering van enerzijds SML en
anderzijds Keyport 2020. SML vraagt vanaf 2Ot7 om een bijdrage van € 0,75 per inwoner.
Dat bedrag gaat naar de personele invulling van het SML Regiobureau en (beperkt) naar
het organiseren van bijeenkomsten of inschakelen van expertise op specifieke thema's. Dit
betekent een aanvullend bedrag van € 7.000,- ten opzichte van de oorspronkelijke raming
ad € 30.000,-.
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De verhoging met € 0,15 heeft met verschillende zaken te maken. Bijvoorbeeld met
activiteiten zoals de uitbreiding van de SML kennistour, waar nadrukkelijk meer
raadsleden, maar ook vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven bij worden betrokken.
Daarnaast zijn extra procesmiddelen nodig voor het verkennen van samenwerking op het
terrein van het sociaal domein, arbeidsmarkt en onderwijs. Het biedt ook de mogelijkheid
om ook voor de toekomst bijeenkomsten te organiseren zoals de Avond van MiddenLimburg en de regiodialoogdagen. Tot slot is de invloed van inflatie en loonstijgingen

meegeteld.

Keyport
Het is nog niet bekend welk bedrag Keyport 2020 vanaf 2Ol7 vraagt Keyport 2020
verwacht in april uitsluitsel te kunnen geven.
In de voorjaarsnota zullen beide verzoeken integraal worden meegenomen in de
prioriteitenafweging 20 t7 .

Uitvoering/evaluatie
Uitgangspunt is dat (uiterlijk in april 2016) alle gemeenteraden hebben ingestemd met de
agenda. De werkvelden gaan aan de slag met het oppakken van de ambities en
speerpunten zoals beschreven in de Agenda voor Midden-Limburg. Terugkoppeling naar de
gemeenteraden omtrent de voortgang en uitwerking van de Agenda vindt op haltjaarlijkse
basis plaats, met een eerste voortgangsrapportage over de uitvoering/voortgang van de
Agenda voor Midden-Limburg die in de zomer 2016 aan de gemeenteraden wordt
aangeboden. De tweede voortgangsrapportage volgt dan eind 2016. Voor begin 2017
staat conform bestuursovereenkomst de start van de eerste evaluatie van SML gepland.

Comm

unicatie/ partici patie

Binnen de werkvelden van SML wordt de communicatie met de maatschappelijke partners,
ondernemers en andere betrokkenen verder vormgegeven.

Advies raadscommissie

Bijlagen
Aanbiedingsbrief namens Netwerkberaad SML
Agenda van Midden-Limburg (inclusief bijlagen)
Proces totstandkoming agenda Midden-Limburg

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans

Pagina

3

vvEERl

GEMEENTE

N u m m e r ra a d svoo

rste I : RAD

-OO

L222

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weeft,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 01-03-2016;

besluit:

1.
2.
3.

In te stemmen met de bijgevoegde Agenda voor Midden-Limburg als
richtinggevend ambitie-document voor de samenwerking in Midden-Limburg;
Aan het SML-netwerkberaad opdracht te geven om de raad twee keer per jaar
te informeren over de voortgang van de uitvoering van de Agenda voor
Midden-Limburg;
De financiële bijdrage aan SML voor 2017 e.v. te behandelen in de
Voorjaarsnota.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

Samenwerking
Midden-Limburg
SML Netwerkberaad
p/a Gemeente Roermond

Postadres: Postbus 900
60404X Roermond
Bezoekadres: Markt 31
6041EM Roermond

Het college van burgemeester en

wethouders

'lel: +31-475-359418
E-mail: sml@roermond.nl

Roermond, 18 december 2015

Betreft: Agenda voor Midden-Limburg

Geacht college,
ln de afgelopen maanden is vanuit de werkvelden gewerkt aan het opstellen -en het bestuurlijk
vastleggen- van een document dat de strategische visie van de regio weergeeft op een wijze die de
verschillende werkvelden overstijgt. Het bevat de onderwerpen die er in Midden-Limburg toe doen en
waarbij samenwerking wenselijk dan wel noodzakelijk is. De focus ligt hierbijop de samenhang van de
inhoudelijk belangrijke ondenruerpen aan de hand van de thema's Aantrekkelijk, Verbindend en Groen.
De inhoudelijke focus is vervolgens weer geconcretiseerd binnen de werkvelden van de
Samenwerking Midden-Limburg (SML).
De Agenda voor Midden-Limburg kan worden gezien als een richtinggevend document voor de
samenwerkende gemeenten. De agenda is bestuurlijk niet bindend, maar vormt wel de basis voor het
bestuurlijk commitment voor de intergemeentelijke en regionale samenwerking. Door in te stemmen
met de agenda stemmen de gemeenten in met de ambities van de samenwerking in Midden-Limburg
die. Hiermee wordt een basis gevormd voor het gezamenlijk oppakken en optrekken van voor de
gemeenten en de regio belangrijke onderwerpen. De agenda beschrijft de mogelijkheden en kansen
van samenwerking (vanuit de gedachte van "samen sterker"). Op basis hiervan kiezen gemeenten
voor samenwerking en gezamenlijk optreden.

Uitgangspunt is dat uiterlijk in april 2016 alle gemeenteraden hebben ingestemd met de agenda.
Hiertoe biedt het SML Netwerkberaad u bijgaande Agenda voor Midden-Limburg aan, alsmede een
uniform raadsvoorstel, met het verzoek dit ter vaststelling door te geleiden naar de gemeenteraad.

Met vriendel ijke groet,

M.J.D. Donders-de Leest
Voorzitter Netwerkberaad
Samenwerking Midden-Limburg

Samenwerking Midden-Limburg: Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert

Samenwerk¡ng Midden-Limburg: Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert
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SAMEN WERKT!!!
Regiobureau Samenwerking Midden-Limburg

Rr**#åflîË
Visie van Midden-Limburg
Midden Limburg ligt centraal aan weerszijden van de Maas, omringd door belangrijke stedelijke en
economische concentratiegebieden. Onze regio vormt tegelijk een groene oase, een verbindingsknooppunt
en een aantrekkelijke woon/leefomgeving met zowel stedelijke dynamiek als landelijke rust en ruimte.
Samenwerking tussen gemeenten en onze maatschappelijke partners is er op gericht deze groene,
verbindende en aantrekkelijke identiteit te behouden en waar nodig te versterken. Door deze
semen,¡.,erking d:"agen we blj ean een i¡¡¡r.r3lisr.rg en duuranne ontwik-k-ellrg r-r3n onze regio en reallseren
we onze maatschappelijke opgaven. Zo'n organische ontwikkeling genereert blijvend welvaart en welzijn
voor onze inwoners. Deze identiteit en de langjarig opgebouwde kwaliteiten van onze regio zijn het
vertrekpunt voor onze visie op de toekomst. Onze regionale identiteit is te vangen in drie kernbegrippen:
Aantrekkelijk, Groen en Verbindend.
Het is aan de Samenwerking in Midden-Limburg (SML) om burgers en marktpartijen te prikkelen om met
ideeën te komen, actief verschillende initiatiefnemers aan elkaar te koppelen, beleidsmatige, financiële en
planologische flexibiliteit te scheppen binnen heldere kaders. Kortom: invulling geven aan een inspirerende
en faciliterende rol. Voor samenwerking in de regio hanteren we als overheden -samen met partners uit
onderwijs en bedrijfsleven- de volgende uitgangspunten:
- Uitgaan van het bestaande, we nemen de kracht die ons als regio kenmerkt als vertrekpunt en

-

koesteren de variëteit.
Waarde-creatie vindt plaats in co-creatie met partners, zoals Keyport.
Rii het hetrekken van narfners riehten we ons niet enkel
"'-' on
-r de bekende boeobeelden. niet alleen
op de tussentijd en niet alleen op Nederland.
Samenwerking in Midden-Limburg gebeurt volgens het netwerkconcept op basis van wens,
behoefte en vrijwil ligheid.
Samenwerking is een middel om voldoende kritische massa te creëren om iets te bereiken. Ook
als samenwerking een traject van lange adem is, is het een noodzaak.

Op basis van deze uitgangspunten formuleert Midden-Limburg een gezamenlijk en breed gedragen
agenda, die tot stand komt door te denken in opgaven voor de regio Midden-Limburg, het benoemen van
kwaliteiten die we als regio willen versterken en het formuleren van acties die we hier als overheid op willen
nemen. Naar analogie van de thematische driedeling in Aantrekkelijk, Groen en Verbindend streeft MiddenLimburg daarom naar:
. een aantrekkelijke omgeving en een samenleving die zich inzet voor het versterken van
leefbaarheid en bescherming van onze landschappelijke waarden;
o intensieve (eu)regionale samenwerking tussen alle partijen bij het realiseren van onze
gezamenlijke toekomst, zodat alle partijen verantwoordelijkheid nemen voor onze economie,

.

omgeving en samenleving;
een innovatieve economie, met gezonde bedrijven, bijbehorende werkgelegenheid en
vooruitstrevende ondernemers die duurzaam produceren en midden in de samenleving staan en
zo een kwalitatieve groei en een sterke concurrentiepositie realiseren, die welvaart garandeert en
onze samenleving als geheel ten goede komt.

Het thans voorliggend stuk is gebaseerd op basis van de huidige stand van zaken, de activiteiten waar de
huidige werkvelden mee aan de slag zijn. Daar ligt nu de focus op. Onmiskenbaar is evenwel dat vanuit de
decentralisatie steeds meer taken onder verantwoordelijkheid van de gemeenten worden gebracht. Tegen
die achtergrond ligt het voor de hand dat in de toekomst het Sociaal Domein - en andere taken vanuit de
decentralisatie - een plek krijgen in de Agenda voor Midden-Limburg.
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Aantrekkelijk Midden-Limburg: Leven, Werken en Fun
Woon- en zorgklimaat
De bevolkingsontwikkeling stabiliseert zich de komende jaren en kent in een aantal gemeenten een
beperkte terugloop. Wel verandert de samenstelling drastisch: meer ouderen en minder mensen in de
leeftijdscategorieën onder de 50 jaar. Hiermee is er voor de woningbouw in onze regio vooral een
kwalitatieve opgave. Niet minder, maar anders bouwen is daarbij het credo.
a) De gemeenten stemmen goed af met de corporaties en marktpartijen om daarbij helder te
participeren op demografische ontwikkelingen. Ook voorzieningen voor zorg, sport en recreatie en
cultuur zullen "organisch" moet meegroeien met de veranderende vraag. Nu is het aanbod steeds
minder passend.

b)

Be d r

Voor (toekomstige) bewoners en recreanten wordt Midden-Limburg nog aantrekkelijker door de
regio te ontwikkelen als een Lifetime Living & Career regio. Behalve werkgelegenheid in de regio
zelf , zijn er ook interessante banen te vinden op een steenworp afstand, in Noord- en ZuidLimburg, rondom Eindhoven, maar ook over de grens in Duitsland of België. Daar werken en hier
wonen betekent dat het elders verdiende geld in de regio wordt besteed.

ijfs- e n we rkkl i m a at

Midden-Limburg wil de economie versterken door in te zetten op meer werkgelegenheid en het faciliteren
van bedrijvigheid, met name in het Midden en Kleinbedrijf. Midden-Limburg is al een van de financieel
gezondste mkb-regio's van ons land. En dat is prettig, want het MKB is de banenmotor van onze
economie. Zaakis dit te behouden en uit te bouwen.
a) De gezamenlijke aanpak van acquisitie van bedrijventerreinen in Midden-Limburg wordt verkend.
Hierbij wordt onder meer bekeken of er mogelijkheden zijn voor het maken van praktische
afspraken om per saldo te komen tot één samenhangend regionaal aanbod.
b) Woningen, bedrijventerreinen, kantoren en winkels hebben we in Midden-Limburg genoeg. De
kwaliteit moet toegesneden zijn op de behoefte, waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat. De sleutel
ligt in dynamisch voorraadbeheer. Hiertoe wordt in samenhang met de POL-uitwerking, een plan
van aanpak ontwikkeld waarmee een evenwichtige ontwikkeling van bedrijventerreinen,
detailhandel en kantoorruimte wordt bewerkstelligd.
Toe ri sti sch/re cre atie

ve kwa

I ite

ite

n

Met het blauw van de Maasplassen, het groen van de nationale parken tussen Kempen en Maas en het
goud van de historische binnensteden heeft Midden-Limburg toeristisch en recreatief veel te bieden.
Goede voorwaarden om naast riant leven en prettig werken in Midden-Limburg ook de verbinding te leggen
met aangenaam ontspannen en shoppen. De grensligging aan Duitsland en België versterkt dit nog eens.
Cultuurhistorisch is Midden-Limburg zeer interessant voor de bezoeker: kastelen, binnensteden, oude
landschappen en de volkscultuur (Eynderhoof, schutterijen, musea) bieden een breed scala aan
mogelijkheden voor de geïnteresseerde bezoeker.

a)
b)

Om het potentieel van de regio nog verder uit te breiden is het nodig oog te hebben voor het
verbeteren van de vitaliteit van verblijfsaccomodaties en het verbeteren van het aanbod van
dagrecreatie voor slecht weer en het winterseizoen.
Daarnaast zijn goede verbindingen van belang, die toeristische voorzieningen in het hele gebied in
een onderlinge samenhang brengen. Voor het behoud van kwalitatief hoogstaande natuur zijn
tevens ecologische verbindingen tussen natuurgebieden onontbeerlijk.
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Groen Midden-Limburg: Duurzaam, Divers en lnnovatief
Duurzaam energiegebruik en opwekking
Midden-Limburg zet in op een circulaire economie die gebaseerd is op hernieuwbare grondstoffen en
energie, die door hergebruik en recycling zuinig omgaat met schaarse grondstoffen en die schadelijke
emissies tot een minimum beperkt. Energie- en afvalkringlopen kunnen het best op regionale schaal
wo:'den k-ortges!oten doordat er nninder transport nodig is en r.,alt ook de controle op productlep!'ocessen
beter te organiseren. Op regionale schaal is bovendien mede-eigenaarschap mogelijk, onder meer via
coöperaties, en is er een directere relatie tussen consument en producent.

a)

b)

Uitgangspunt is een Biobased economy (BBE), de overgang van een economie die draait op
fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof. ln Noord- en
Midden-Limburg komen een aantalgunstige randvoorwaarden bijelkaar. Potentieel goed
bereikbare bedrijfs- en productielocaties, voldoende aanbod aan bio-reststoffen, innovatieve
agrobedrijfsstructuren, energie-infrastructuur, opleidingsmogelijkheden.
De gemeenten in Midden-Limburg gaan gezamenlijk een realisatiestrategie voor windenergie
vaststellen met als uitgangspunt het profijtbeginsel voor de omgeving en maatschappelijke
meeruvaarde met daarbij een belangrijke rolvoor lokale initiatieven (coöperaties).

Natuur en landschap
Midden-Limburg ontleent haar aantrekkelijkheid en identiteit aan de grote variëteit aan natuurlijke
landschaooen
van West naar Oost en van Noor-d naar Zuid. Deze unieke kwaliteit moet worden
'-.F
É -'
gekoesterd, versterkt en aan de man/vrouw worden gebracht.
a) Het in stand houden van biodiversiteit, de aanleg van een robuust natuurnetwerk, het verankeren
van het natuurbeheer in de samenleving en het behoud van cultuurhistorische waarden in het
landschap.
b) Aansluiten op natuurlijke en recreatieve structuren in de Duitse en Belgische grensstreek
(verbeteren recreatieve en ecologische) verbindingen, informatievoorziening recreanten en cultuurhistorische samenhang.
Voedsel en waterkwaliteit
De snel stijgende internationale vraag naar voedsel heeft grote gevolgen voor de positie van de agrariër en

de keuzes die deze zal maken. Dit zal gevolgen hebben voor de ambities op het gebied van verbreding in
de landbouw, biologische landbouw en landschap- en natuurbeheer. Kwaliteit, duurzaamheid en innovatie
gaan hier hand in hand.
a) Midden-Limburg gaat het potentieel van de agrarische sectoren verder stimuleren met een
economische agenda agribusiness, zodat de land- en tuinbouw in Midden-Limburg zich verder kan
ontwikkelen als een innovatieve sector met economisch gezonde bedrijven en vooruitstrevende
ondernemers.

b) De overheid

zal zich hiertoe faciliterend opstellen, daarbij de ruimte voor initiatieven over latend aan

ondernemers.

Voor bedrijven die afhankelijk zijn grondwater is de beschikbaarheid en de kwaliteit van dit water van groot
belang. Van het bruto nationaal product wordt 20 procent verdiend door waterafhankelijke bedrijven.
Daarmee is de beschikbaarheid van (zoet) water één van de pijlers van een sterke Nederlandse economie.
Voldoende water van de juiste kwaliteit is essentieel voor waterafhankelijke bedrijven.
Verschillende natuurgebieden in Nederland hebben problemen door verdroging. De grondwaterstand is er
te laag om de natuur in stand te houden. Om te voorkomen dat waterrijke natuur verdwijnt, zijn
maatregelen nodig in de natuurgebieden en de gebieden hier omheen, zoals de aanleg van waterbuffers.
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Verbindend Midden-Limburg: Bereikbaar, Verknopend en Cross-border
lnfrastructuur
De bereikbaarheid van Midden-Limburg is uitstekend. De regio is goed ontsloten via A2 en A73, dankzij
intercity verbindingen en met de luchthavens van Maastricht, Eindhoven en Düsseldorf op een steenworp
afstand. Binnen Midden-Limburg zijn de N280 en N266 belangrijke verbindende schakels. De Maas en de
kanalen fungeren steeds meer als internationale hoofdtransportrouten. Kansen liggen er nog:
a) in het verbreden van de A2 ten behoeve van verbeterde bereikbaarheid en leefbaarheid,
b) in het aanpassen van N2B0 en N266 omwille van leefbaarheid en verkeersveiligheid,
c) in het verbinden van ons OV-netwerk met de netwerken van Duitsland en België,
d) in het uitbouwen van een (utilitair) fietsnetwerk en bij

e)
G re n

natuur en landschap dat met een aantal strategische toevoegingen onderdeel kan worden van een
doorgaande ecologische corridor tussen Noordzee en Eifel/Ardennen.

sove rschrijd e nd e e co nomie/i n novatie

De unieke grensligging van de regio tussen België en Duitsland biedt mogelijkheden tot internationale
samenwerking. Dat maakt Midden-Limburg tot een verbindingsschakel tussen meerdere drukke regio's,
waar het prettig wonen, werken en recrerlren is. Het is dan ook van belang om:
a) de regio als een kwalitatief aantrekkelijke woon- en werkomgeving en goed functionerende
woningmarkt te ontwikkelen en presenteren en
b) een grensoverschrijdende arbeidsmarkt te stimuleren. Op dit moment beperken administratieve en
wettelijke belemmeringen dit verkeer, waardoor er over en weer kansen worden gemist.
Samen werkt!
Als we als regio ook in de toekomst welvaart en welzijn willen combineren, zullen we als overheden samen
met partners uit ondenivijs en bedrijfsleven werk moeten blijven maken van een innovatieve en duurzame
ontwikkeling van deze regio en het promoten van de belangrijke kwaliteiten van het gebied. Open staan

voor (Eu)regionale partners is van essentieel belang om meerwaarde te creëren; samenwerken werkt om
elkaar te versterken, maar ook om voldoende gewicht in de weegschaal te leggen om veranderingen te
bewerkstelligen, doelen te bereiken en het verschil te maken.

Kracht van de regio
Uit de bovenstaande thema's komen twee verbindende ondenrverpen nadrukkelijk naar voren waarmee
Midden-Limburg zich onderscheidt ten opzichte van andere regio's.

Ten eerste gaat Midden-Limburg als bestuurlijk netwerk van gemeenten haar unieke verbindingen over
weg, rail en water inzetten om zich te profileren als het groene hart van de euregio. ln dat aantrekkelijke en
groene hart is het goed wonen en recreëren. Tenvijl het geld in de direct omliggende regio's wordt
verdiend, kan het in Midden-Limburg worden uitgegeven aan hoogwaardige dienstverlening, toeristische
ondernemingen en riant wonen. Als de 'groene' ligging en het prettige woonklimaat van Midden-Limburg
worden afgezet tegen de relatief goedkope huizenprijzen, dan blijkt dat wonen in Midden-Limburg een zeer
aantrekkelijke prijs-kwaliteit verhouding kent, zeker wanneer het vele riante groen in ogenschouw wordt
genomen.
Hiertoe ontwikkelt Midden Limburg een evenwichtige en toekomstbestendige woningmarkt voor haar
inwoners, forenzen en nieuwkomers. Deze rol als verbindingsschakel tussen drukke regio's, met een
aangenaam woon- en verblijfsklimaat in combinatie met banen in de nabije omgeving maakt MiddenLimburg tot een Life Time Living & Gareer regio.
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Het tweede element dat onmiskenbaar onderscheidend is voor Midden-Limburg is (Levend) Water. Water
verbindt, de infrastructuur loopt via rivieren en kanalen; de Maas verbindt Midden-Limburg met Holland,
België en Frankrijk. Zoet water is van belang voor het functioneren van de grondwaterafhankelijke
agrarische economie en duurzame voedselproductie. Een voldoende grondwaterstand is essentieel om
waterriike nafurrr en eenlooie in q!2nd te hOLIClen Bqvena! Vergroot de aanwe'igheid
water het
'_,an

recreatief-toeristische vermogen -het uitgestrekte Maasplassengebied, de Peel en de beekdalen - van de
regio, ook voor de eigen inwoners. Daarmee versterkt water ook het Life Time Living & Career element van
Midden-Limburg.

SML I Agenda voor Midden-Limburg

I

pagina 5 van 27

Rr**#tri:?Ë
Bijlage

I

Avond van Midden-Limburg

Op 26 november 2015 is op de Avond van Midden-Limburg in groepen op hoofdlijnen vrij gediscussieerd
over de Agenda voor Midden-Limburg. De discussies vonden plaats rondom drie werkveld overkoepelende
thema's: Aantrekkelijk, Groen en Verbindend. De hoofdlijnen van de voorliggende Agenda werden
onderschreven door de aanwezige bestuurders, raadsleden, ondernemers, ondenvijsinstellingen en het
maatschappelijk middenveld. De aanwezigen vroegen vanwege de uitgebreidheid van de agenda wel om
de integraliteit en focus op geprioriteerde onderwerpen te bewaken, teneinde de uiteindelijk te bereiken
doelen en integrale aanpak niet uit het oog te verliezen. Met deze uitgangspunten kan de regio nu aan de
slag en daar ligt nu de focus op. Onmiskenbaar is evenwel dat (op termijn) nog aanvullingen aan de
Agenda mogelijk en zelfs nodig zijn, die helpen om de integraal verbindende kracht van de regio te
benoemen en versterken.
Meer Agenda
Enerzijds zijn deze aanvullingen van inhoudelijke aard. Zo kan in de toekomst het Sociaal Domein - en
andere taken vanuit de decentralisatie - een plek krijgen in de Agenda voor Midden-Limburg als zijnde een
sociale agenda welke verbonden is aan de regionale ruimtelijk-economische agenda. Ook voor
bijvoorbeeld het thema onderuvijs bestaan er mogelijkheden, mede tegen de achtergrond dat onderwijs een
belangrijke factor kan zijn om mensen aan de regio Midden-Limburg te (ver)binden en ontgroening tegen te
gaan. Door de samenwerkingsmogelijkheden op deze onderwerpen te onderzoeken, komt de Agenda ook
tegemoet aan de wens om als SML toekomstgericht bezig te zijn en de doorkijk richting 2025 meer vorm te
geven.
Meer (EU)regio

Opmerkingen die in algemene zin werden geplaatst met betrekking tot de Agenda en meer in het algemeen
de netwerksamenwerking, betroffen de noodzaak om een regionale bril op te zetten. Samenwerking in
Midden-Limburg biedt een regionaal perspectief en tegen die achtergrond moet gewaakt worden voor te
kleinschalig denken. ln regionaal perspectief gaat Midden-Limburg keuzes maken en dat betekent ook dat
je elkaar iets moet gunnen. Daartoe zijn daadkracht en doorzettingsvermogen gevraagd.
Desalniettemin geldt dat alle thema's in de Agenda, bestaand en toekomstig, belangrijk zijn. Er is namelijk
één gezamenlijk belang en dat is de groei in Midden Limburg.
Meer netwerk

Om het regionale gedachtengoed te bevorderen is het onder meer zaak om raadsleden meer en frequenter
bij SML te betrekken. Raadsleden moeten goed op de hoogte worden gehouden en elkaar vaker treffen.
Hiertoe zal in de toekomst meer gecommuniceerd worden over de stand van zaken van SML en de
werkvelden via nieuwsbrieven en raadsinformatiebrieven, alsmede de evaluatie begin 2017. Voor beter
contact wordt de SML kennistour -een netwerkevent rondom een voor SML belangrijk onderwerp- zodanig
omgestructureerd dat deze ook bezocht gaat worden door raadsleden. Op periodieke basis zal voor
raadsleden een soort van "open coffee" worden georganiseerd.
Op een soortgelijke wijze zal gezorgd worden voor een betere inbedding van de betrokkenheid van het
bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld.
Euregiovisie biedt raakvlaken; gezamenlijk optrekken
Ook houdt de regio niet op met Midden-Limburg, maar is aandacht nodig voor het Euregionale karakter van
Midden-Limburg. ln de uitwerking van de Agenda dient rekening te worden gehouden met dat gegeven en
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aansluiting en afstemming te worden gezocht met de Euregio, met België en Duitsland, maar ook
interprovinciaal met Noord-Brabant. De Euregiovisie kent verschillende raakvlakken met de Agenda en dat
biedt mogelijkheden om gezamenlijk op te trekken.
Branding
Verder wordt het van belang geacht dat Midden-Limburg haar kracht op een adequate manier weet te
,-,ernnark-ten, daarblj de di.-,erslteit aan recreatle.-,e nnoge!!jk-heden onderstrepend, nnaar ook het prettige
woonklimaat, de variatie in landschappelijk opzicht en qua werkomgeving, alsmede het verbindende
karakter van Midden-Limburg als regio waar alles dichtbij is. Niet in de laatste plaats vertolkt MiddenLimburg (of misschien kan het beter Centraal-Limburg heten) een schakelfunctie tussen natuur en
recreatie, wonen en werken, Noord- en Zuid-Limburg, maar ook tussen België en Duitsland.
Door in te zetten op deze elementen en deze ook als zodanig te branden, ontstaat een integrale visie op de
toekomst van de regio, waarbij de verschillende deel-elementen elkaar flankeren en versterken tot een
groter geheel.

De uitgebreide verslaglegging van de Avond van Midden-Limburg per thematafel is verkrijgbaar via het
SML Regiobureau.

SML I Agenda voor Midden-Limburg

I

pagina 7 van 27

Rr**#itr?å
Bijlage 2

Uitwerking werkvelden

.
¡
¡
o
.
o
.

EuregionaleSamenwerking
Recreatie & Toerisme
Mobiliteit & lnfrastructuur
Energie
Economisch Beleid
Landbouw & Natuur
Wonen,Zorg&Woonomgeving
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regionale Samenwerki ng

Midden-Limburg in 2025
De intergemeentelijke samenwerking heeft zijn vruchten afgeworpen. De afgelopen 10 jaar is
veel bereikt samen. De (eu)regionale economie ontwikkelt zich voorspoedig en bewoners en
bedrijven in zowel grote als kleine kernen zijn tevreden over het aantrekkelijke (inter)nationale
leef- en vestigingsklimaat.
Samenwerking over de grenzen heen is een vanzelfsprekendheid geworden waardoor
Midden-Limburg niet alleen dé internationale regio van Nederland, maar de meest
internationale regio van België - Duitsland en Nederland geworden is.
Op het gebied van toerisme wordt deze regio aljaren gezien als een van de meest diverse
regio's, waar de bezoeker het beste van drie landen kan ervaren. Hoe kan het ook anders
mct zo'n gcwcldig aanbod binnen een straal van 100 km.
Ook op het gebied van economie wordt veel samengewerkt in deze euregio. Bedrijven
wisselen niet alleen kennis uit met elkaar, men is ook in staat om snel te schakelen op nieuwe
ontwikkelingen wat ertoe heeft geleid dat dit gebied een zeer innovatieve (eu)regio is. De
destijds verwachtte problemen op de arbeidsmarkt zijn uitgebleven doordat tien jaar geleden
samen met het onderwijs is gestart met het beter afstemmen van scholing op de
arbeidsmarkt, erkenning van internationale diploma's een feit is en taal- en cultuurbarrières
geslecht zijn door hier al vanuit het onderwijs op in te spelen. Hierdoor is Midden-Limburg in
staat gebleken een enorme economische groei door te maken.
Dit heeft ook geleid tot een positieve boost voor de woningmarkt in Midden-Limburg. Het is
hier prettig wonen voor iedereen. Er zijn voldoende woningen voor de huidige bewoners maar
ook nieuwkomers, die afkomen op deze economisch gezonde regio, wordt een aantrekkelijke
gevarieerde leefomgeving geboden, van meer stedelijke woonvormen tot landelijk wonen. Er
is voor elk wat wils.
Mensen en goederen verplaatsen zich in deze euregio betrouwbaar, vlot, veilig en
duurzaam. De openbaar vervoervoorzieningen in deze Euregio zijn verder geoptimaliseerd,
waardoor men zich snel en betrouwbaar door de gehele Euregio kan verplaatsen. Doordat
Midden-Limburg veel toeristische voorzieningen biedt, verkennen bezoekers de regio
steeds vaker per E-bike en maakt dankbaar gebruik van de grensoverschrijdende
natuurparken, die als groene schakel de drie landen met elkaar verbinden.

Er is een aantal belangrijke ontwikkelingen waarop wij invloed hebben. Deze leveren een grote bijdrage
aan een aantrekkelijk (inter)nationaal leef- en vestigingsklimaat. leder werkveld in SML heeft aangegeven
welke projecten en activiteiten de komende jaren gerealiseerd kunnen worden. Vanwege het dynamische
karakter van de diverse thema's en onderwerpen kunnen bepaalde ontwikkelingen in meer of mindere
mate plaatsvinden.
Het werkveld "euregionale samenwerking" zal deze gezamenlijk bepaalde zwaartepunten / projecten van

de SMl{hema's gebruiken om deze (waar mogelijk) een grensoverschrijdend karakter te geven om deze
projecten op deze manier meen¡vaarde te kunnen bieden (zowel in financieel opzicht (subsidies) als in
draagvlak / duurzaamheid). Met andere woorden, in tegenstelling tot de andere werkvelden is dit werkveld
vooral procesmatig ingesteld en minder inhoudelijk.
Dit werkveld heeft dwarsverbanden met alle thema's, op meerdere onderwerpen en onderdelen en is

hierbij afhankelijk van de te bepalen speerpunten / zwaartepunten vanuit de andere SML thema's.

SML

I

Agenda voor Midden-Limburg

I

pagina 9 van 27

Rr**$#rîå
Dit werkveld is gericht op het vinden van de juiste partners in de regio en zal vooral verbindingen leggen

tussen de verschillende regio's. Midden-Limburg is een regio die zowel naar het noorden beweegt richting
Zuid-Oost Brabant (Hoge Dunk en Brainport 2020), naar het westen richting het Belgische achterland, het
oosten richting Duitsland en naar het zuiden richting economische ontwikkelingen zoals Chemelot, VDL
Nedcar als Holtum-Noord.

Belangrijke partners hierbij zijn onder meer:
- Euregio Rijn-Maas Noord

- Euregio Maas-Rijn
- Euregio Vlaanderen - Nederland
- Provincie Limburg
- Keyport2020 / Brainporl2020
- LED Zuid-Limburg
Dit werkveld draagt zorg voor het bij elkaar brengen van deze verschillende regio's / partijen om de

zwaartepunten, voortkomend uit de thema's van SML, te faciliteren en te stimuleren.
Gemeente Echt-Susteren heeft in dit werkveld de regierol. Door gezamenlijke problemen / projectideeën,
kansen en knelpunten zichtbaar te maken ontstaat meen¡vaarde en draagvlak bij andere partners (gedeeld
eigenaarschap). Dit moet ertoe leiden dat de haalbaarheid van projecten wordt vergroot en mogelijk wordt
gestimuleerd door middel van (Europese) subsidies.
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Recreatie & Toerisme
De regionale ambitie voor toerisme en recreatie is beschreven in de notitie "Agenda Midden-Limburg,
Thema Recreatie en Toerisme" die in juli2015 door het bestuurlijk overleg binnen dit SMl-werkveld is
vastgesteld. Daarbij is de ambitie beschreven in de vorm van een toekomstbeeld:

Midden-Limburg in 2025
ln 2025 bruist het in Midden-Limburg van de activiteiten op het gebied van toerisme en recreatie.
Veel mensen besteden hun vrije tijd in Midden-Limburg omdat er altijd welwat te beleven is,
ongeacht de weersomstandigheden. Doordat het buitenland dichtbij is heeft de regio een
internationaal karakter.
De stad Roermond is tot ver over de grenzen bekend bij mensen díe van shoppen houden, maar
ook de stad Weert en de Midden-Limburgse dorpen worden volop bezocht door mensen die van
cultuur, evenementen en het "bourgondische leven" houden.
De uitgestrekte Maasplassen staan bekend als grootste merengebied van de Euregío en trekken
daardoor veel bezoekers uit binnen- en buitenland die op zoek zijn naar sportieve ontspanning
op of aan het water. Bij de natuurliefhebbers is de regio populair vanwege uitgestrekte en
hiizondere
naturrroehieden als Kemoen-Broeck. NP De fvleinweo
en
.NP De Grote Peel.
vrtbvt
rvvr
-9
-.'
Bovendien kenmerkt de regio zich door de kwaliteit van de verblijfsaccommodaties. Deze wordt
door toeristen hoog gewaardeerd en daarom kiezen jaarlijkse vele toeristen Midden-Limburg als
"uitvalsbasis" voor een meerdaags verblijf.
Ondernemers weten daadkrachtig en gastvrij in te spelen op steeds wisselende leefstijlen onder
toeristen en recreanten. Uit metingen blijkt dan ook dat investeringen, bestedingen en
werkgelegenheid in deze economische sector zijn gegroeid ten opzichte van het jaar 2015. Maar
ook mensen die niet in deze sector werken profiteren van de uitstekende recreatieve
mogelijkheden in de regio. Daardoor is Midden-Limburg een prima plek om te wonen en te
ontspannen.
Bijzonder kenmerk van de regio Midden-Limburg is de succesvolle samenwerking tussen
ondernemers, overheden en brancheorganisaties. Zijdelen kennis, bespreken problemen en
maken afspraken over oplossingen. Daardoor is een effectieve krachtenbundeling ontstaan.
Deze gezamenlijke aanpak heeft geleid tot een significante verbetering van de vitaliteit van de
verblijfsaccommodaties. Aan ondernemers wordt ruimte geboden om in te spelen op de kansen
in de toeristische markt en overheden spelen daarbij een faciliterende rol. Bovendien zijn door
een goede afstemming van marketing- en brandingactiviteiten de naamsbekendheid en het
imago van de bestemmingen in Midden-Limburg zichtbaar toegenomen.
Recreatieve bestemmingen in Midden-Limburg zijn met elkaar verbonden door een uitstekend
routenetwerk voor fietsers, wandelaars en ruiters. Het netwerk van nautische voorzieningen
nodigt uit om kennis te maken met de Maasplassen. Maar ook de kwaliteit van natuurgebieden
en de openbare ruimte is in Midden-Limburg van hoog niveau dankzij publieke beheers- en
beschermingsmaatregelen. Ook buiten de zomerperiode is voldoende te beleven in MiddenLimburg, omdat het aanbod van evenementen en van indoorvoorzieningen is uitgebreid. Ook
hierdoor heeft Midden-Limburg een uitstekend imago bij toeristen en recreanten.
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ln de bovenstaande beschrijving komen de algemene thema's van de Agenda van Midden-Limburg
(Aantrekkelijk, Groen & Verbindend) goed tot uitdrukking. De verbinding wordt niet alleen gezocht in het
fysiek verbinden van recreatieve bestemmingen, maar ook in de krachtenbundeling tussen overheden en
ondernemers. Het groene karakter van de regio wordt nadrukkelijk beschreven als een belangrijke kwaliteit
van de regio. Het aanbod van toeristisch-recreatieve voorzieningen vormt een onmisbaar element van een
aantrekkelijke regio.

Activiteitenplanning

201 512016

De hiervoor beschreven ambitie leidt tot enkele strategische opgaven voor het werkveld Recreatie en
Toerisme. Daarbijzijn de volgende opgaven geformuleerd:
Ondernemerschap en krachtenbundeling
Verblijfsrecreatie

1
2
3
4
5

Dagrecreatie

Recreatieve infrastructuur
Promotie en branding

Deze vijf opgaven geven structuur aan de activiteitenplanning van het werkveld in het komende jaar
(periode van juli 2015tlmjuni 2016).

1.

Ondernemerschapenkrachtenbundelinq.
Verkend wordt op welke manier de SML-gemeenten kunnen bijdragen aan een publiek-private
krachtenbundeling op het gebied van toerisme en recreatie. Die verkenning wordt uitgevoerd in overleg
met brancheorganisaties (Recron, Kon. Horeca, Hiswa), promotieorganisaties (VW) en ondernemers.
Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande overlegstructuren.

2.

Verbliifsrecreatie
Op het gebied van verblijfsrecreatie vormen de vitaliteit van de verblijfsaccommodaties en het oneigenlijk
gebruik van recreatiewoningen twee actuele vraagstukken die onderling samenhangen. De beantwoording
van deze vraagstukken vraagt in 2015 en 2016 de meeste aandacht en capaciteit binnen het SMLwerkveld R&T. Samen met de provincie zoeken gemeenten naar instrumentarium die kunnen worden
gebruikt om de vitaliteit van verblijfsaccommodaties te verbeteren. ln dit verband wordt ook wordt bekeken
of er binnen categorieën van de verblijfsrecreatieve markt een verzadiging en verdringing optreedt en of
gemeenten dergelijke marktontwikkelingen kunnen bijsturen. Ook de bereidheid om gezamenlijk en
daadkrachtig het oneigenlijk gebruik van recreatiewoningen aan te pakken vormt onderwerp van gesprek.
De vraagstukken die rondom verblijfsrecreatie op tafel liggen zijn complex en weerbarstig. Daardoor is de

beantwoording hiervan lastig en tijdrovend. Naarverwachting zaldit nog het hele jaar2016 in beslag
nemen. lndien er eind 2015 over dit item al bestuursafspraken mogelijk zijn in het kader van het POL 2014
kunnen die hoogstens van procesmatige aard zijn.

3.

Daqrecreatie
Ter uitvoering van de "Motie Leisure Midden-Limburg" wordt een onderzoek uitgevoerd naar het aanbod
van "elk-week-activiteiten en voorzieningen" in de regio en de mogelijkheden om dit aanbod te verbeteren
De eerste resultaten van dit onderzoek worden eind 2015 verwacht. Deze resultaten bepalen op welke
wijze in 2016 wordt doorgewerkt aan dit item.

4.

Recreatieve infrastructuur
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Voor wat betreft de recreatieve infrastructuur blijft het komende jaar de aandacht vooral gericht op de
realisatie van projecten uit het meerjarenprogramma GOML, de Motie Leisure Midden-Limburg en het
Nautisch Programma voor de Maasplassen. Daarbij vindt vanuit het werkveld voortgangsbewaking plaats
en wordt gezamenlijk gezocht naar oplossingen voor knelpunten díe zich voordoen. Daarnaast wordt
besproken op welke wijze nieuwe programma's en projecten kunnen bijdragen aan een verdere
verbetering van de recreatieve infrastructuur in Midden-Limburg.

5.

Promotie en brandinq
Op het gebied van toeristische promotie en marketing is een regionale trekkersrolweggelegd voor de VW
De gemeenten Roermond, Weert, Maasgouw, Nederuveert, Roerdalen en Beeselzijn aangesloten bijde
WV Midden-Limburg, de gemeente Echt-Susteren bij de VW Zuid-Limburg en de gemeente Leudal bij
Leisure Port Noord-Limburg. Daarnaast zijn alle gemeenten ook nog zelfstandig actief op het gebied van
toeristische marketing en branding. Binnen dit geheel wordt het SML-werkveldoverleg benut als platform
om te komen tot informatie-uitwisseling en onderlinge afstemming.
De vraag staat centraal of er -naast de bestaande activiteiten- nog aanvullende activiteiten nodig zijn op
het gebied van toeristische marketing en branding, op welke schaalniveau deze moeten plaatsvinden en

wie deze moet initiëren, coördineren en financieren. Omdat dit als een gezamenlijke opgave voor
overheden en ondernemers wordt gezien is het nodig om deze vraag aan de orde te stellen in de eerder
genoemde gesprekken met brancheorganisaties en ondernemers.
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Mobiliteit & Infrastructuur

Midden-Limburg in 2025
De intergemeentelijke samenwerking werpt zijn vruchten af. De afgelopen 10 jaar is veel bereikt
samen. De (eu)regionale economie ontwikkeld zich voorspoedig en bewoners en bedrijven in
zowel grote als kleine kernen zijn tevreden over het aantrekkelijke (inter)nationale leef- en
vestigingsklimaat. De ontkoppeling tussen economische groeien milieudruk is vergaand. Mensen
en goederen verplaatsen zich betrouwbaar, vlot, veilig en duurzaam. Het vervoer over water is

verder gestegen. Het beeld van zelf parkerende elektrische auto's op straat en in parkeergarages
is niet meer weg te denken. Ook op de snelwegen rijdt een deel van de (vracht)auto's autonoom.
Een aantal gebruikt de auto om thuisopgewekte energie in op te slaan en het huishouden los van
het net van stroom te voorzien. De E-bike is niet te stoppen. Forensen zijn dan ook massaal

overgestapt. Meer fietsen heeft bijdragen aan een gezondere levensstijl en daardoor hogere
arbeidsproductiviteit tot op latere leeftijd. De daling van het aantal verkeerslachtoffers heeft zich
doorgezet. Vergelijkbaar met andere goederen is het autobezit minder belangrijk geworden. Bijna
niemand verplaatst zich meer zonder gebruik te maken van een vorm van mobiele elektronica.
Hierdoor worden de verschillende vervoersvoorzieningen veel efficiënter gebruikt door burgers en

bedrijven. Met real-time informatie over files en wegwerkzaamheden is de impact hiervan tot een
minimum beperkt. ln combinatie met de opmars van de apps heeft de reisinformatie voor en over
individuen een enorme vlucht genomen.

Er is een aantal belangrijke ontwikkelingen waarop wij invloed hebben. Deze leveren een grote bijdrage
aan een aantrekkelijk (inter)nationaal leef- en vestigingsklimaat. Ook zijn zij voorwaardelijk voor het zich
betrouwbaar, vlot, veilig en duurzaam kunnen verplaatsen van mensen en goederen over

l0 jaar. Dit zijn

N266 en inpassing N2B0 in relatie tot gebiedsontwikkeling

Door voltooiing van de randweg N266 ten noordwesten van Nederweert wordt een grote stroom verkeer

verplaatst naar buiten de kern. Dit komt het leefklimaat sterk ten goede. ln maart 2015 heeft GS een
voorkeursalternatief gekozen. De realisatie wordt gefinancierd door de provincie, de gemeente Nederweert
en GOML gelden. De provincie stelt midden 2015 een structuurvisie op. Ook wordt een verkeerskundig
ontwerp en provinciaal inpassingsplan opgesteld inclusief projectMER en Maatschappelijk Kosten-Baten
Analyse. Allen gereed voor vaststelling in de 2e helft van 2016. De aanleg van de weg is gepland in 2019.

De N280 is een belangrijke schakel in Midden-Limburg. Een goede doorstroming is van belang voor het
ondernemersklimaat en voor bedrijven die zich in de regio willen vestigen. Daarom wordt gewerkt aan een
verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid tussen Weert en Roermond. Voor de landschappelijke inpassing van deze verbetering zou kaderstellend een hoog kwaliteitsniveau moeten worden

vastgelegd. De N2B0 als voorbeeld voor provinciale wegen. Ook de relatie met de in de regio voorgestane
gebiedsontwikkelingen zoals het bedrijventerrein Zevenellen moet niet uit het oog worden verloren en de
realisatie hiervan in samenhang met de N280 worden nagestreefd. De realisatie van deze
wegverbeteringen is voorzien in 2016-2018.
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A2 Verbreding Leenderheide - Vonderen en verkeersonveiligheid
De filevorming op de A2 heeft gevolgen voor de leefbaarheid, de bereikbaarheid en het economische

vestigingsklimaat in de regio. Het Rijk zal samen met de Provincie, het bedrijfsleven en de regio moeten
werken aan oplossingen om deze problemen op de A2 snel aan te pakken. Er is een MIRT onderzoek
gestart naar de problematiek. De Provin cie zal continu lobbven bii het Riik voor, en als Provincie financieel
bijdragen aan, een verbreding van de A2 tussen knooppunt Leenderheide en Vonderen naar 2x3 rijstroken
De toename van het aantal ongevallen op de A2 tussen Kerensheide en de 473 heeft ook grote gevolgen

voor de verkeersveiligheid en doorstroming op het onderliggende provinciale en gemeentelijke wegennet.
De gemeenten in de regio gaan structureel samenwerken om in overleg met de Provincie en

Rijkswaterstaat op basis van onderzoek, verkeersmanagement en verbetermaatregelen de
verkeersvelllgheld en doorstroming te verbeteren. Deze aanpak zal ook de veiligheid en doorstroming
tijdens de transitie naar de structurele verbreding van de A2 borgen.
Stoptrein Weert - Roermond met stations in Baexem en Haelen en spoorlijn Weert - Antwerpen
Alle voorbereidende werkzaamheden voor de stations in Baexem en Haelen zijn verricht. Tegen relatief
lage maatschappelijke kosten zijn er meerdere mogelijkheden om een stoptrein te realiseren. Het is nu aan
de Provincie om de voor de Provincie en regio meest aantrekkelijke variant uit te onderhandelen. Binnen
enkele jaren maakt de Provincie sluitende afspraken met de regio over de verbinding Weert - Roermond
met stations in Haelen en Baexem en over het opwaarderen van station Roermond waar het provinciale
bus- en treinennetwerk wordt verknoopt. Hierbij kan de Provincie zowel operationeel als financieel een
beroep doen op de regio waar het gaat om deskundigheid, de realisatie van stations, voorpleinen en de
optimale integratie met voor- en natransport.
Nieuwe internationale verbindingen versterken de positie van de regio en Provincie Limburg in Europa.
Door de realisatie van een personenspoorverbinding Weert - Antwerpen is de regio via Weert - Hamont
ook aangesloten op Brussel. Dit zorgt voor agglomeratievoordelen en meer kennisuitwisseling voor zowel
Nederlands als Belgisch Limburg. Hiervoor dient de spoorlijn tussen Weert en Hamont voor 16 miljoen
Euro beveiligd en geëlektrificeerd te worden. Binnen een paar jaar moet met deze elektrificatie en
verdubbeling worden gestart. De provincie zal deze meefinancieren en door de NMBS laten exploiteren.
Gelden Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU)
ln samenwerking met de regio is de afgelopen jaren besloten provinciale middelen te reserveren voor de
uitvoering van regionaal verkeers- en vervoersbeleid. Deze middelen zijn bestemd voor de regionale
bereikbaarheid, verkeersveilige infrastructuur en regionale verkeerseducatie. Hierbij bestaat de regionale
bereikbaarheid uit een doordecentralisatie van middelen uit de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer. De
Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer zal naar verwachting per 1 januari 2016 worden opgenomen in de
algemene uitkering aan het Provinciefonds. De Provincie zou, ook als de BDU overgaat naar het
Provinciefonds, jaarlijks minimaal eenzelfde bedrag moeten reserveren om het regionale verkeers- en
verkeersveiligheidsbeleid veil ig te stellen.
Utilitair fietsnetwerk

e

n snelfietsroute Sittard-Roermond-Venlo
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De compleetheid van het fietsnetwerk, de ontbrekende schakels hierin en de E-bike beschikbaarheid

hebben bij woon-werkverkeer en scholieren grote invloed op het fietsgebruik.ln 2015 wordt hiervoor een
plan van aanpak opgesteld. Het op diverse wijzen stimuleren van de E-bike is onderdeelvan dit plan. De
realisatie van de hieruit volgende projecten waaronder ontbrekende schakels en een kwaliteitsverbetering
van het (snel-)fietsnetwerk, zoals de snelfietsroute Sittard-Roermond-Venlo, is voorzien in 2015-2020. Hier
bestaat een grote synergie met het werkveld recreatie en toerisme. De combinatie van recreatie, toerisme
en fietsen kan zeker tot een speerpunt van de Samenwerking Midden-Limburg uitgroeien.
Ope

nbaar e n

doe lgroe pe

nvervoer

Op dit moment wordt een nieuwe concessie voorbereid die in december 2016 ingaat en duurt tot 2031 . Een

concessie voor het openbaar vervoer is een pakket van lijnen en andere vervoersdiensten die de Provincie
onder bepaalde voorwaarden exclusief aan een vervoerder toekent. De stoptrein Weert - Roermond met
stations in Baexem en Haelen en de spoorlijn Weert - Antwerpen moeten hieraan worden toegevoegd. Een
belangrijk punt in de concessie is de zogenaamde onderkant van het openbaar vervoer. Mogelijk dat het
doelgroepenvervoer hier een rol kan vervullen. Alle Limburgse gemeenten zitten nu aan tafel om hun
doelgroepenvervoer slimmer en efficiënter te organiseren. Dit omdat het takenpakket voor vervoer
toegenomen en het beleid is gericht op de kanteling. Hierbij moet meer gebruik worden gemaakt van
algemene in plaats van specifieke (doelgroep)voorzieningen. Daarom wordt gezocht naar innovatieve
organisatievormen voor het vervoer zoals een regiecentrale. Doel van een regiecentrale is om
doelgroepenvervoer, het openbaar vervoer en kleinschalige mobiliteitsoplossingen beter op elkaar af te
stemmen en efficiënter te laten uitvoeren. Dit wordt nu uitgewerkt om eind 2016 van start te gaan.
Verkeersveiligheid
Maak van de nul een punt. De jaarlijkse daling van het aantal verkeerslachtoffers moet worden voortgezet

door te streven naar nul slachtoffers in het verkeer. Verkeersveiligheid is een thema wat om aandacht blijft
vragen. Een eerste stap is de volledige benutting van de structurele regionale subsidies van de provincie
op het gebied van verkeersveiligheid. Dit door in te zetten op een gezamenlijke aanpak voor heel MiddenLimburg. Hiervoor is voortzetting van het huidige provinciale verkeersveiligheidsbeleid noodzakelijk. Een
ander belangrijk punt is het opzetten van een veilig landbouwnet. Er is veel landbouvwerkeer in MiddenLimburg. Daarom is de provincie samen met de regio begin 2015 gestart met een studie om dit z'¡tare
verkeer veilig af te wikkelen. Hiernaast zal er bij de verbetering van de ontsluiting van bedrijventerreinen in
de regio ook voldoende aandacht moeten zijn voor de situatie op het gebied van de verkeersveiligheid.
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Energie en Economisch Beleid
Energie

Midden-Limburg in 2025
Een groot deel van de gebruikte energie wordt opgewekt in de regio. Het gaat daarbij om een mix
,.,an zonne-energie, windenergle, blogas, waterkraeht en bodennenergle. tren substantlee! dee! ,,an
deze nieuwe energiesystemen zijn in handen van lokale energiecoöperaties en andere lokale
bedrijven. De kosten van energie zijn daardoor betaalbaar voor burgers en bedrijven en er gaat
minder geld de regio uit. De leveringszekerheid van energie is gegarandeerd. De opbrengsten
komen voor een groot deel ten goede van de gemeenschap. Door forse energiebesparing in de
gebouwde omgeving en bij met MKB is er

ook minder elektriciteit en gas nodig. Door deze

verlaging van de vaste lasten is Midden Limburg een aantrekkelijk woon- en werkgebied. Ook op
het gebied van mobiliteit is er veel energie bespaard. Enerzijds doordat er door slimme ICT

toepassíngen het autobezit is gedaald en het autodelen is toegenomen, anderzijds omdat elektrisch
rijden en vooral het elektrisch fietsen een grote vlucht heeft genomen. Naast een goede
laadinfrastructuur zijn er fietssnelwegen aangelegd naar de steden en kleinere kernen. De accu's
van de elektrische auto zorgen voor voldoende opslagcapaciteit voor de lokaal opgewekte energie.

Activiteiten 2015
Het thema energie is nieuw in de Midden-Limburgse samenwerking. Het plan van aanpak regionale
energieafspraken richt zich in 2015 volledig op het uitwerken en invulling geven aan de doelstellingen en
aanpak zoals opgenomen in het POL 2014.Het Nationale Energieakkoord is het leidend principe geweest
bij de uitwerking van de energieopgave en regionale energieafspraken. De doelstellingen en aanpak zijn
ingevuld op basis van de specifieke kracht en mogelijkheden van de regio.

Er is inzicht verkregen in de kansen en mogelijkheden die de regio heeft voor de diverse vormen van
energiewinning en -besparing door middel van de "nulmeting" (energieverbruik en opwekking hernieuwbare
energie, ijkjaar 2012\.ln de 2e helft van 2015 werkt de provincie deze Limburgse nulmeting verder uit op
gemeenteniveau. Door de provincie zijn ook potentiekaarten voor windenergie, zonne-energie, geothermie,

warmte-koude-opslag, (rest)warmte, biomassa en energiebesparing in de maak. Dit vormt de basis voor de
regio om hun bijdrage aan de realisatie van de afspraken in het Nationaal Energie Akkoord uit te werken.
Gemeenten en Provincie zijn zelf slechts beperkt verantwoordelijk voor het treffen van energiemaatregelen
De uitvoering van de energietransitie vereist ook de betrokkenheid en inzet van burgers, bedrijven en
organisaties in de Limburgse samenleving. ln de 2e helft 2015 zaleen goede stakeholdersanalyse worden
uitgevoerd. Daarbijwordt aangesloten bij het VNG-project Regionale Energieallianties ('energieloket').
Er bestaan talloze technieken en maatregelen om energie te besparen of duurzaam op te wekken bij

gebouwde omgeving, bedrijven en industrie, mobiliteit en landbouw en natuur. Elke doelgroep vraagt om
een toegesneden aanpak. De inventarisatie van alle lopende projecten op het gebied van energiebesparing
en energieopwekking in de regio wordt in de 2e helft van 2015 afgerond. Daarbij wordt aansluiting gezocht
bijde andere SML werkvelden.
De inventarisatie van alle lopende projecten, de nulmeting en de potentiekaarten zullen in samenwerking

met de stakeholders, gemeenten en provincie in 2016leiden tot een concreet Uitvoeringsprogramma.
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Doorkijk 2016 e.v
ln het op te stellen uitvoeringsprogramma (cafetariamodel) komen de maatregelen te staan die gemeenten
uitvoeren of gaan uitvoeren samen met andere gemeenten, provincie en stakeholders. Het totaal aan
maatregelen vormen de regionale energieafspraken als bijdrage aan de provinciale doelstellingen.
Zoals eerder is aangegeven spelen de regionale energieallianties een grote rol bij de energietransitie. ln
2016 is er veel aandacht voor het verder samenstellen en uitbreiden van dit netwerk. De mogelijkheden
voor de gemeenten om zelfstandig maatregelen uit te voeren zijn zeer beperkt. Daarvoor is ook de omvang
van de energietransitie veel te groot. Een belangrijke rol voor de gemeenten is het stimuleren en faciliteren
van de energieallianties.

Middelen
Aangezien door de energietransitie opwekking, levering en distributie fundamenteel zal veranderen zullen
ook de geldstromen anders gaan lopen. Circa 600-700 miljoen euro verdwijnen jaarlijks uit de regio aan
energiekosten bij een actief energiebeleid is het mogelijk om (een deel) van dit geld voor de regio te
behouden.

Voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma is vooral procesgeld nodig om de energieallianties te
faciliteren. Gemeenten zullen vooral capaciteit beschikbaar moeten stellen om de netwerken en allianties
te stimuleren en te versterken.
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Economisch beleíd
Midden-Limburg in 2025
Midden-Limburg heeft de economie versterkt door in te zetten op meer werkgelegenheid en het
faciliteren van bedrijvigheid, met name in het Midden en Kleinbedrijf. Midden-Limburg is nog steeds
een van de financieel gezondste mkb-regio's van ons land. En dat is prettig, want het MKB is de
banenmotor van onze economie. Zaak is dit te behouden en uit te bouwen.
Midden-Limburg kent een evenwichtige ruimtelijk-economische ontwikkeling die past bij de
uitdagingen van de regio op het vlak van detailhandel, bedrijventerreinen en kantoorlocaties. ln het
beleidskader, dat de intergemeentelijke afstemming en afspraken weergeeft, heeft de regio een
integrale aanpak voor deze drie vormen van werklocaties. De opgaven op deze drie werkvelden zijn
in toenemende mate verweven, waardoor deze integrale aanpak gewenst is; de toenemende
leegstandsproblematiek vraagt om transformatiemogelijkheden, perifere en grootschalige
detailhandel leggen een druk op bedrijventerreinen en internetwinkele zoeken €v€neens fyeieke
locaties op.
Middels gebiedsgerichte herstructurering en herontwikkeling wordt leegstand aangepakt.
lnvesteringen zijn gedaan middels gezamenlijke fondsvorming voor alle werklocaties.
De regio verwelkomt nieuwe initiatieven passend binnen de juiste kaders. De gemeenten in de regio
anticiperen op ontwikkelingen en voeren hun regierol degelijk met elkaar uit. Het regionaal
beleidskader werklocaties voorziet hierin. De regio versterkt en optimaliseert haar vestigingsklimaat
en de regionale afstemming hierover.
Er is een gezamenlijke aanpak van acquisitie van bedrijventerreinen in Midden-Limburg. Er zijn
praktische afspraken om per saldo te komen tot één samenhangend regionaal aanbod.
De gevolgen en mogelijkheden van de Participatiewet in relatie tot de arbeidsmarkt zijn ook opgepakt
vanuit het economisch domein. Meer mensen met een arbeidsbeperking zijn aan de slag bij
ondernemers. Er is voldoende werk voor deze groep mensen. ln samenwerking met het bedrijfsleven
zijn extra banen, de zogenaamde garantiebanen, gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking.
Het gaat om 125.000 extra banen in Nederland voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat moest
in2025 een feit zijn. Omdat dit het geval is, is de quotumwet niet in werking getreden. De wet hield in
dat bedrijven met meer dan 25 medewerkers anders een boete opgelegd zouden krijgen.
Kortom, Midden-Limburg heeft een innovatieve economie, met gezonde bedrijven, bijbehorende
werkgelegenheid en vooruitstrevende ondernemers die duurzaam produceren en midden in de
samenleving staan en zo een kwalitatieve groei en een sterke concurrentiepositie realiseren, die
welvaart garandeert en onze samenleving als geheel ten goede komt.

Activiteiten 2015

1.
2.
3.

Uitwerking gezamenlijke uitvoeringsafspraken op basis van het Provinciaal Omgevingsplan 2014
voor de thema's bedrijventerreinen, detailhandel en kantoorlocaties tot een regionaal beleidskader
werklocaties (inclusief kwantitatieve en ruimtelijke invulling van dynamisch voorraadbeheer).
Op basis van uitkomsten onder I komen tot nadere afstemming voorraad bedrijventerreinen,
gebiedsgerichte herstructurering en herontwikkeling leegstand. lnvesteringen doen middels
gezamenlijke fondsvorming voor alle werklocaties.
Verkenning gezamenlijke aanpak acquisitie bedrijventerreinen Midden-Limburg (onderzoek
draagvlak en evt. vervolgstappen). OML, Weert en Nederweert gaan het overleg starten over de
acquisitie bedrijventerreinen. Daarnaast gaan Weert en Nederweert het gesprek aan met OML om
de mogelijkheden te bezien te komen tot een grondbedrijf bedrijventerreinen Midden Limburg.
Roermond zal bestuurlijk aan dit overleg deelnemen.
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4.

Verkenning gevolgen en mogelijkheden Participatiewet+Quotumwet in relatie tot
arbeidsmarktbeleid vanuit het economisch domein.

Doorkijk 2016 e.v.
Resultaten activiteiten 2015 zijn bepalend voor activiteiten in 2016.

Middelen
ldem voor de middelen
NB Provincie Limburg heeft bekendgemaakt dat herstructurering van bedrijventerreinen geen provinciale
taak meer is. De voorgestane gezamenlijke fondsvorming (lees: gemeenten en provincie) voor
gebiedsgerichte herstructurering voor werklocaties lijkt hiermee van de baan. Dit zal in het bestuurlijk
overleg vanzelfsprekend de gepaste aandacht krijgen.

JAARPLAN 2016 SML Werkveld Economisch Beleid

Activiteit

Wanneer?

Kosten

Met wie?

Oplevering tbv BO concept-

Q2

€ 45.000

Gemeenten ML
en provincie

eindrapport Regionaal
beleidskader werklocaties
Op basis van regionaal

Q3.Q4

Nnb

Gemeenten ML
en provincie

beleidskader werklocaties
komen tot nadere afstemming

voorraad bedrijventerreinen,
gebiedsgerichte
herstructurering en
herontwikkeling leegstand.
lnvesteringen doen middels
gezamenlijke fondsvorm ing
voor alle werklocaties.
Verkenning gezamenl ijke

ln voorbereiding

Nnb

Gemeenten ML,
OML en provincie

aanpak acquisitie
bedrijventerreinen MiddenLimburg (onderzoek draagvlak
en evt. vervolgstappen).
OML, Weert en Nederweert

gaan het overleg starten over
de acquisitie
bedrijventerreinen. Daarnaast
gaan Weert en Nederweert
het gesprek aan met OML om

de mogelijkheden te bezien te
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komen tot een grondbedrijf
bedrijventerreinen Midden
Limburg. Roermond zal
bestuurlijk aan dit overleg
deelnemen

ln voorbereidino
'9

Verkenning gevolgen en

Pm

Gemeenten ML

mogelijkheden
Participatiewet+Quotu mwet in
relatie tot arbeidsmarktbeleid
vanuit het economisch
domein.
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Landbouw & Natuur

Midden-Limburg in 2025
Als belangrijke economische motor in Midden-Limburg is de land- en tuinbouw uit gegroeid tot een
innovatieve en duurzame sector met aandacht voor gezondheid, omgeving, voedselveiligheid,
dierenwelzijn en smaakbeleving. ln 2025 is elk land- en tuinbouwbedrijf een lust voor zijn omgeving.
De agribusiness levert zo ca.20o/o van de bruto toegevoegde waarde van onze regio. Door de snel
stijgende internationale vraag naar voedsel en de daarbij behorende schaalvergroting is de positie
van de agrariër veranderd. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de ambities op het gebied van
verbreding in de landbouw, biologische landbouw en landschap- en natuurbeheer.
Midden-Limburg heeft de koppositie als het gaat om veehouderij, zaadteelt, nieuwe ontwikkelingen in
de vollegrondstuinbouw, de agribusiness versterkt en is de eerste regio die energieneutraal kan
produceren. De agrariër wordt gewaardeerd door zijn omgeving en de afstand met de stad is kleiner
geworden.
De grote natuurparels (Groote Peel, Kempenbroek, Meinweg, Maas-Swalm-Nette), de uithangborden
van de regio, zijn met elkaar verbonden. Hiermee wordt niet alleen voorzien in een
kwaliteitsverbetering van de parels als zodanig, inclusief uitwisseling van ecologische waarden, maar
ook bredere belevingsmogelijkheden van het buitengebied voor bewoners en bezoekers. Door
versterking van de samenwerking tussen partijen zijn de bufferzones rondom de grote parels in
waarde toegenomen.
De'groene stoffering' van het overwegend agrarische buitengebied is toegenomen. Enerzijds door
het versterken en verbinden van allerlei kleine natuur-, landschaps- en cultuurhistorische elementen
en anderzijds door een betere inpassing van bedrijven en storende elementen c.q. barrières.

Er is een aantal belangrijke ontwikkelingen waarop wij invloed hebben. Deze leveren een grote bijdrage
aan een aantrekkelijk (inter)nationaal leef- en vestigingsklimaat. Onderstaand overzicht geeft weer welke
projecten en activiteiten de komende jaren gerealiseerd kunnen worden. Vanwege het dynamische
karakter van het thema landbouw en natuur kunnen bepaalde ontwikkelingen in meer of mindere mate
plaatsvinden. Onderstaande lijst zal daarom periodiek geactualiseerd dienen te worden.
ln 2015 wordt het accent binnen het werkveld gelegd op de volgende activiteiten:

POL uitwerkingen
ln het POL2014 is een aantal opgaves voor het onderwerp 'landbouw' benoemd waarvoor een regionale
uitwerking gemaakt moet worden met de intentie om hierover in december 2015 een
bestuursovereenkomst met provincie Limburg te sluiten. Het betreft de volgende thema's.
. Vrijkomende agrarische bebouwing waarbij sanering van asbest extra aandacht behoeft;
lnventarisatie beleid en bijeenkomst zeven gemeenten ML, waarbij een relatie wordt gelegd met
werkveld economie. De uitkomsten worden opgenomen in bestuursafspraken Provincie.
o Latente ontwikkelruimte van agrarische bedrijven in kaart brengen; lnventarisatie beleid en
bijeenkomst zeven gemeenten ML. Tevens onderdeel van de aanpak schone stallen, bijwelke de
provincie de lead heeft. De uitkomsten worden opgenomen in bestuursafspraken Provincie en een
monitoringssysteem wordt opgesteld.
o Visie op mestverwerking en -bewerking. Beleidsafstemming met Noord-Limburg en
maatschappelijk middenveld, teneinde te komen tot een visie en afspraken in Midden-Limburg en
bestuursafspraken provincie.
. Agglomeratielandbouw: het maken van afspraken tussen provincie en regio over (het toestaan
van) agglomeratielandbouw. Via interviews met maatschappelijk middenveld worden de trends en
ontwikkelingen op dit gebied in beeld gebracht.
. Schonen stallen: onder leiding van provincie wordt met Noord- en Midden-Limburg nagedacht om
de ambitie 'in 2025 is iedere veehouderij een lust voor zijn omgeving' te verwezenlijken. Afspraken
tussen regio en provincie.
. Samenwerking provincie en regio op het gebied van landbouw.

Huisvesting arbeidsmigranten op agrarische bedrijven.
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Samen met de werkvelden 'wonen'en 'toerisme en recreatie'wordt onderzocht welke trends en
ontwikkelingen zich voordoen bij de huisvesting van arbeidsmigranten en waar in de toekomst behoefte
aan is. Binnen de regio kunnen hier afspraken over gemaakt worden. Werkveld 'wonen' heeft de lead.
Veranderende rolvan de overheid.
De overheid gaat meer accent leggen op facilitering en stimulering en minder op regelgeving en

subsidiëring. Het zijn vooral de agrarische ondernemers zelf die daarvoor aan zel zijn. Aangespoord door
burgers, beleidsmakers en belangenbehartigers maken zij hun eigen keuzes en afwegingen voor de
komende tijd. Gebaseerd op hun persoonlijke kwaliteiten (waar ben ik goed in?), lokale en regionale
kansen en potenties van de (afzet)markt.
Wij hebben geen invloed op de dynamiek van de markt en de productieomstandigheden, maar kunnen wel
zorgen voor een ontwikkelingsgericht beleid waarin ondernemersruimte, kwaliteit van de woon- en
werkomgeving en maatschappelijke belangen in balans zijn. Waar nodig ontwikkelen wij zelf initiatieven,
maar wij sluiten ook graag aarr bij liestaande orrtwikkelirtgen. Wij willen ons irrspannen orÌr perspectiefrijke
innovaties en ideeën te versnellen. De ervaringen die zijn opgedaan met'Buitengebied in Balans' in de
gemeente Nederweert dienen hierbij als leidraad.
Ontwlkkel lng Zeve nel le n

De uitdaging is om de land- en tuinbouw de meerwaarde van Zevenellen te laten inzien en
gezamenlijk de kans om reststromen te verwerken verder te ontwikkelen. De verwerkte reststromen
kunnen als grondstof dienen voor chemische industrie en energieproductie en Zevenellen te
positioneren als aanvulling voor Chemelot en Greenport Venlo.
Zevenellen wordt een industriepark waar de reststromen van de (midden) Limburgse land- en
tuinbouw verwerkt worden tot grondstoffen of halffabricaten voor de procesindustrie (chemie, hout,
papier, cosmetica, voeding) en tot energie. Daarnaast een industriepark waar tevens ondernemers,
overheden, onderw¡js en agrosector uit de regio samen Komen om gezameniijk innovat¡e en
kennisontwikkeling ten behoeve van biobased economie vorm te geven.
Herverkaveling agrarische bedrijven rondom N280
ln het plangebied vanaf N276 tot kanaalWessem-Nedenrveert spelen namelijk een aantal gestapelde, en
deels tegenstrijdige, ontwikkelingen een rol. Een belangrijk gegeven in het gebied is dat er sprake is van
een gezonde landbouwstructuur voor wat betreft de bedrijfsgrootte en bedrijfsopvolging. De verkaveling
(aantal kavels, aandeel huiskavel en gemiddelde kavelgrootte) is groter dan het landelijk gemiddelde.
Het feit dat er veel toekomstgerichte bedrijven in het gebied zijn komt op gespannen voet te staan met de
realisatie van de N280 over een tracé van ca. 10 km. Daarom is het belangrijk om niet alleen de
landbouwkundige verkaveling in het gebied te verbeteren, maar ook actief in te spelen op de problemen die
kunnen ontstaan voor de landbouwstructuur bij de realisatie van de N280.
e nd a Agribusrness
Het doel van dit EAA (Economisch Actieprogramma Agribusiness) is het versterken van de economische
positie van het agribusiness-complex in Midden-Limburg. Binnen het EAA wordt een visie over het
perspectief van de agribusiness in de regio opgesteld op basis van input vanuit de lokale (agrarische)

Eco no m i sche Ag

ondernemers. Met actieve input door ondernemers worden de contouren van het EAA uitgewerkt zoals de
gezamenlijke ambitie, het economisch doel en de doelen rond thema's.
Op basis van dit EAA worden er projecten en activiteiten uitgewerkt die de economische kracht van de
regio verder versterken. Dit kunnen nieuwe projecten zijn maar ook bestaande initiatieven die verder
opgeschaald kunnen worden.
Eind 2015 kan in beeld worden gebracht welke activiteiten in 2016 kunnen worden uitgevoerd. Hierbij zijn
in ieder geval onderstaande activiteiten aan de orde:
Verbinden van natuurparel s.
Het buitengebied heeft een gevarieerd karakter waarbij de Maas een belangrijke structuurdrager is. Naast
de Maas zijn nog een aantal beken en beekdalen sterk beeldbepalend voor het buitengebied.
De grote natuurparels (Groote Peel, Kempenbroek, Meinweg, Maas-Swalm-Nette) zijn met elkaar
verbonden door deze structuurdragers in het landschap (Maas, beek en beekdalen). Deze structuurdragers
en enkele verspreid liggende kleinere natuurgebiedjes zijn van belang voor de natuurparels. Het is van
belang dat de ecologische en landschappelijke kwaliteit van deze structuurdragers en kleinere
natuurgebieden wordt vergroot. Daarnaast bestaat het buitengebied uit een aantal verschillende
landschappen waar het landschap voor een belangrijk deel wordt bepaald door agrarische activiteiten. Ook
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hier moeten de kleinere natuur-, landschaps- en cultuurhistorísche elementen worden verstevigd. Dit komt
de leefomgeving ten goede.
Sti mu le re n van groe ne stofferi ng bij agrarische bed rijve n.
De constructie en panden van agrarische bedrijven en de schaalvergroting in de agrarische sector moeten
stuk voor stuk voldoen aan de hoge standaarden voor natuur en landschap en aan eisen van
duurzaamheid. Daarbij gaat kwaliteit boven kwantiteit. Ons doel is een vitaal landschap, waar de waarden
voor landschap en ondernemerschap hand in hand gaan.

Ontwikkeling LOG Montfort

- Maria Hoop

o
o
o

Perspectief primaire landbouw
Ontwikkeling ketenactiviteiten
Duurzaamagrarischbedrijvenpark
Het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Montfort - Maria Hoop wordt beschouwd als een agrarisch
bedrijventerrein. ln het gebied wordt in het bijzonder ruimte geboden aan intensieve veehouderijbedrijven
en worden innovatieve en duurzame bedrijfsconcepten toegejuicht. Kringlopen, ketenbenadering,
individuele en collectieve maatregelen moeten in overleg tussen ondernemers en overheid verder gestalte
krijgen. Een goede ontsluiting van het gebied is hierbij noodzakelijk.
Regionaal natuurpark

o
o
o
o
o
o

VermaatschappelijkingNationaalParken
Uitbreiding Nationaal Park -> regio park
Ontwikkeling duurzaam toerisme / economie
Ontwikkeling mensgerichte natuur(zilvergroen)
Nieuwe vormen van natuurbeheer (agrariërs / burgergroeperingen)
Behoud en herstel landschap(selementen)

Het is van belang dat de regio de economische waarde van de natuur zien en benutten. Natuur moet niet
meer gezien worden als een sta-in-de-weg voor ontwikkelingen. Duurzame ontwikkeling van toerisme en
andere economische bedrijvigheid biedt mogelijkheden.
Een sterke, vitale natuur is van belang voor de economie. Het gaat om de balans tussen beschermen,
beleven en benutten van de natuur. De afgelopen20-25jaar lag de nadruk op de bescherming. Nu kan
aan de andere twee B's meer aandacht besteed worden. De harde grenzen van natuurparken kunnen
opgerekt worden en waarbij tevens ruimte geboden wordt voor andere functies.
Groenste regio

o
o
o
o

Weert is uitgeroepen groenste regio van de wereld (2014)
Beesel is uitgeroepen tot groenste dorp van Nederland (2014) en doet mee aan de Europese
verkiezing in 2015
Roermond is van plan om in 2016 aan de verkiezing mee te doen
Gevolg is veel aandacht voor groen in en om de stad en vergroting van de betrokkenheid van
de lokale bevolking.

De Vitale Groene Stad, dat staat voor goede groenvoorzieningen in het verstedelijkte gebied. Dan gaat het
om de aankleding van de woonomgeving waarbijde particulieren tuinen naast het openbaar groen een rol
spelen, het park(je) om te spelen en te recreeren, het groen in en om de werkplek, het groen in en om
gezondheidsinstellingen, het groen als windkering, geluiddemper en als belangrijk middel in de strijd tegen
fijn stof. De baten van het groen in het stedelijke gebied zijn zowel economisch, als sociaal en
maatschappelijk. Weert is in 2014 uitgeroepen tot groenste regio van de wereld, Beeseltot groenste dorp
van Nederland. Roermond is van plan om in 2016 aan de verkiezing mee te doen. Een groene omgeving is
belangrijk voor recreatie & toerisme, wonen en economie. Dit dient nader uitgebouwd te worden in de
regio.
ln het rapport'Groene Hart van Limburg'wordt de identiteit van natuur en landschap in Midden-Limburg
beschreven. De mogelijkheden om deze gebieden te gebruiken als branding voor Midden-Limburg kunnen
hierbij worden betrokken. Hierbijwordt samengewerkt met het werkveld 'toerisme en recreatie'.
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Ontwikkelingen van teelt ondersteunende voorzieningen in de vollegrondstuinbouw.
Door middel van interviews met maatschappelijk middenveld worden de ontwikkelingen en trends in deze
sector in beeld gebracht. Er vindt inventarisatie beleid zeven gemeenten ML plaats en er wordt bekeken of
hier in de regio beleidsmatig afspraken over kunnen worden gemaakt.
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Wonen, Zorg & Woonomgeving

Midden-Limburg in 2025
Het is in 2025 gelukt om ondanks de verschillen in demografische transitie binnen de regio een
prettig woon- en leefklimaat voor zowel de steden alsook het platteland te behouden. Hierbij is het

woningaanbod in balans met de behoefte, zijn de woningen door de bewoners eenvoudig geschikt te
maken voor het leveren van zorg en hebben ze deze energiezuiniger gemaakt. Bovendien is er een

voorzieningenaanbod dat aansluit bij de behoefte van de inwoners en zijn deze voorzieningen voor
iedere inwoner laagdrempelig bereikbaar. Om dit zo te houden vindt er permanente afstemming
plaats tussen zowel de gemeenten en de provincie, de corporaties en de zorgpartijen waarbij de
burger (burgerparticipatie) een steeds prominentere rol speelt.

Het is in 2025 gelukt om ondanks de verschillen in demografische transitie binnen de regio een prettig
woon- en leefklimaat voor zowel de steden alsook het platteland te behouden. Hierbij is het woningaanbod
in balans met de behoefte, zijn de woningen door de bewoners eenvoudig geschikt te maken voor het
leveren van zorg en hebben ze deze energiezuiniger gemaakt. Bovendien is er een voorzieningenaanbod
dat aansluit bijde behoefte van de inwoners en zijn deze voorzieningen voor iedere inwoner laagdrempelig
bereikbaar. Om dit zo te houden vindt er permanente afstemming plaats tussen zowel de gemeenten en de
provincie, de corporaties en de zorgpartijen waarbij de burger (burgerparticipatie) een steeds prominentere
rol speelt.
Er is een aantal belangrijke ontwikkelingen waarop wij invloed hebben. Deze leveren een grote bijdrage
aan een aantrekkelijk (inter)nationaal leef- en vestigingsklimaat. Onderstaand overzicht geeft weer welke
projecten en activiteiten de komende jaren gerealiseerd kunnen worden. Vanwege het dynamische
karakter van het thema wonen, zorg en woonomgeving zullen bepaalde ontwikkelingen in meer of mindere
mate plaatsvinden. Onderstaande lijst zal daarom periodiek geactualiseerd dienen te worden.

ln 2015 wordt het accent binnen het werkveld gelegd op de volgende activiteiten:
POL uitwerkingen
ln het kader van het POL2O14 en de vastgestelde regionale Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving
Midden-Limburg wordt gestreefd naar het sluiten van een bestuursovereenkomst met de provincie Limburg
in 2015.
ln de Structuurvisie zijn onderstaande ambities opgenomen, waarbij de kanttekening wordt gemaakt dat er
onvoldoende ruimte is om alle ambities met prioriteit te kunnen oppakken.
1) Goed evenwicht vinden fussen sociaal en fysiek domein
2) Reduceren van de plancapaciteit
3) Kansen crei¡ren voor nieuwkomers
Transformatieopgave in zorgvastgoed aanwezig, uitwerking nog ongewis
5) Zorg voor kwetsbaren, smeden van coalities
6) Transformatieopgave in de huursector vraagt om regionale afstemming
7) Transformaties afstemmen met ingrepen in publiek domein
B) Sturen op kwaliteit
9) Kantelen van het wonen, ofwel hoe organiseren we de leefbaarheid
10) Bewustmaken van de (oudere) burger, speciaal de eigenaar bewoner.

4)

Daarnaast wordt de uitvoeringsparagraaf uitgewerkt, zoals deze is opgesteld in regioverband samen met
de Provincie Limburg, in de regionale Structuurvisie Wonen,Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg
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Vanuit het SML-werkveld Wonen, Zorg en Woonomgeving heeft voor het onderdeel 'Wonen' het afbouwen
van de plancapaciteit absoluut prioriteit. De regio heeft afgesproken per gemeente op de korte termijn
(2014 llm 2017) de plancapaciteit met minim aal 40o/o af te bouwen. Om ruimte te creëren voor nieuwe
kansrijke initiatieven dient de planvoorraad nog verder terug te worden gesaneerd. De totale planperiode
(llm 2023) voorziet een nog verdere sanering van de planvoorraad, waarbij na vier jaar (2017) een
evaluatie van beleid plaats vindt. De vorderingen van dit proces worden tussentijds weljaarlijks door de
regio in kaart gebracht. Verder is met de vaststelling van de Structuurvisie voorzienbaarheid gecreêerd. Dit
kriigt in 2016 - 2017 een vervolg bii de lokale uitwerking.
De andere ambitie die tot prioritair thema voor het onderdeel Wonen is aangeduid, is het betrekken van de
inwoners bij de noodzakelijke transitie die op ons af komt. Het sturen op kwaliteit, het langer thuis kunnen
blijven wonen en het uit energetisch oogpunt (woonlasten en comfort) verduurzamen en verbeteren van de
woning. Hiermee houdt ook rechtstreeks het bewustwordingsproces van de eigenaar/bewoner verband.
Daarnaast is de transformatie in de huursector inmiddels, naar aanleiding van de recente wetswijzigingen,
tot een prioritaire ambitie geworden. ln 2015 is het proces om te komen tot regionale prestatieafspraken
opgestart. ln de structuurvisie is hiervoor al de basis gelegd. Het doel is om in 2016 tot regionale
prestatieafspraken te komen. Deze prestatieafspraken zijn tussen de corporaties, de
huurdersbelangenverenigingen en de gemeenten.
De ambitie 'Kansen creëren voor nieuwkomers' (permanente huisvesting arbeídsmigranten) heeft op dit
moment binnen het werkveld Wonen geen prioriteit. Het huisvesten van statushouders is daarentegen een
nieuwe ambitie en een nieuw prioritair thema geworden. Dit houdt verband met de verhoogde taakstelling
van de gemeente voor de huisvesting van deze doelgroep in relatie tot de mismatch tussen vraag en het
kwalitatieve aanbod. Dit zal zowel provinciaal, alsook regionaal, alsook lokaal in 2015,2016 en 2017
aandacht vergen. Dit onderuverp wordt in nauw overleg met het beleidsveld WMO opgepakt, dat als
beleidsveld niet in de SML is vertegenwoordigd.

Vanuit het werkveld Wonen, Zorg en Woonomgeving is het onderdeel'Zorg' (benaderd vanuit de fysieke
kant) het moeilijkste op te pakken. De ambities om de transformatieopgave in zorgvastgoed helder in kaart
te brengen stuit op diverse strategische bedenkingen naar aanleiding van het concurrentiebelang. De
sturingsruimte voor gemeenten op het vlak van zorgvastgoed is beperkt. De komende jaren wordt
geïnvesteerd in het transparanter maken van de opgave die hier ligt, drempels te slechten en het gesprek
op gang brengen van de verschillende partijen. Een woon/zorg-visie lijkt op regionaal niveau vooralsnog te
ambitieus.

Vanuit het werkveld Wonen, Zorg en Woonomgeving heeft het onderdeel 'Woonomgeving' de
Transitieatlas Voorzieningen opgeleverd. ln 2015 is een masterclass voor raadsleden hierover gehouden.
Op basis van de input die tijdens de masterclass is opgehaald blijkt dat de regio nu vooral insteekt op de
lokale verfijningen. Deze lokale insteek opereert op basis van wensen en behoefte, waarbij er regelmatig
wel regionaal (op ambtelijk niveau) gemonitord wordt om te komen tot een nieuw programma voor de
masterclass. Bestuurlijk is namelijk wel de behoefte uitgesproken voor een terugkerende, jaarlijkse,
regionale masterclass. Bij de stakeholders was deze behoefte minder aanwezig, waardoor voor de
stakeholders voor een lokale terugkoppeling gekozen wordt.
De organisatie van een bestuurlijke masterclass staat daarmee voor 2016 op de planning. Doel van een
dergelijke masterclass is ingegeven door de aanwezige bestuurders en zou het uitwisselen van elkaars
praktijkervaringen en het netwerken moeten zijn. Bij het inventariseren van geschikte praktijkervaringen
voor een dergelijke masterclass, blijkt de interne gemeentelijke communicatie veelal slechts sectoraal te
gebeuren. Dit maakt de integrale, regionale uitwisseling van dergelijke informatie soms onnodig lastig. ln
2016 wordt ingezet op lokale verbeteringen hieromtrent.
ln 2015 is gewerkt aan de Samenwerkingsagenda van het Rijk, die met het oog op de demografische
ontwikkelingen de anticipeerregio's een handreiking doet. Afhankelijk van de onderuverpen die hierin zijn
opgenomen, kan het rijk eventueel ondersteuning bieden bij de diverse vraagstukken die verband houden
met het feit dat wij een anticipeerregio zijn. Dit zal in 2016 blijken.
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Bijlage: Proces van totstandkoming van de agenda voor Midden-Limburg

Op 2 februari 2015 is de bestuursovereenkomst SML ondertekend door de burgemeesters van de
SMl-gemeenten. ln artikel 5 van deze overeenkomst is het volgende bepaald:
"Het netwerkberood heeft de volgende token:
7. bepalen van de strotegische koers von de samenwerkingsorgonisotie in de Agenda voor Midden-

Limburg, woarbij op hoofdlijnen de meerwaorde von somenwerking voor de regio en de gemeente en
mootschoppelijke partners wordt oangegeven. De Agenda wordt vervolgens ter instemming
voorgelegd aan de gemeenteraden" (...)
Binnen het SML-netwerk hebben zich in 2015 zes werkvelden ontwikkeld: Energie & Economisch
Beleid, Landbouw & Natuur, Recreatie & Toerisme, Mobiliteit & Infrastructuur, Wonen, Zorg &
Woonomgeving en Euregionale Samenwerking. Vanuit de werkvelden wordt ook afstemming
gezocht met Keyport 2020. Binnen ieder werkveld fungeert een bestuurlijk en ambtelijk
overlegplatform dat is bedoeld voor afstemming van gemeentelijke activiteiten binnen het
betreffende werkveld. Ook wordt binnen de werkvelden gewerkt aan regionale beleidsvorming.
ln de afgelopen maanden is vanuit de verschillende werkvelden gewerkt aan het opstellen -en het
bestuurlijk vastleggen- van werkplannen (zie bijlage 1 van de Agenda voor Midden-Limburg). Voor
een deel betreft het regionale uitwerkíng van beleidsopties opgenomen in het Provinciaal
Omgevingsplan Limburg (PO12014) en de aanpak van de Woonvisie Midden-Limburg, evenals het
uitvoeren van trajecten en projecten ingezet onder de GOML. Tevens wordt per werkveld gewerkt
aan actuele en toekomstíge opgaven voor de regionale samenwerking.
De verschillende werkplannen zijn getransformeerd

tot een concept dat de strategische visie van de
regio weergeeft op een wijze die de verschillende werkvelden overst¡jgt. Ze zijn gebundeld tot een
integraal geheel met als overkoepelende thema's: Aantrekkelijk, Verbindend en Groen. Dit íntegrale
geheel is de Agenda voor Midden-Limburg en bevat de ambities waar de regionale samenwerking
zich op kan richten. Het geeft aan waar de gemeenten in Midden-Limburg in de komende jaren
gezamenlijk de schouders onder gaan zetten. De input voor deze concept visie is geleverd door de
bestuurders en ambtenaren die binnen de werkvelden samenwerken.
De Agenda voor Midden-Limburg richt zich in eerste aanleg op ruimtelijke en economische
onderwerpen in fysieke zin. Ook de werkvelden van SML zijn daarop ingericht. ln 20L6 wordt
onderzocht of het meerwaarde heeft om de regionale samenwerking binnen het sociaal domein ook
in te passen in de SML-netwerkstructuur.
Bij de start van SML is aangegeven dat de bestuurlijk-inhoudelijke Agenda voor Midden-Limburg als

bespreekconcept zal dienen in een regionaal overleg van bestuurders en partijen uit het
maatschappelijk middenveld. Dit overleg, de Avond van Midden-Limburg, heeft plaatsgevonden op
26 november 2OL5. Op deze avond heeft een aanzienlijk aantal Midden-Límburgse raadsleden samen
gesproken over de ambities voor de intergemeentelijke samenwerking in deze regio. ln een
interactieve setting zijn de deelnemers via thematafels aan de slag gegaan om de concept- Agenda te
bespreken. De deelnemers konden instemmen met de hoofdlijnen van de Agenda voor MiddenLimburg maar vroegen wel om de integraliteit te bewaken, met een focus op de centrale thema's.
Verdere opmerkingen zijn (op hoofdlijnen) beschreven in bijlage 2 van de Agenda voor MiddenLimburg.

De Agenda voor Midden-Limburg laat per thema en per werkveld de ambities voor de regionale
samenwerking zien. De Agenda dient ook als basis voor het gesprek met de provincie gedurende de
jaarlijkse Regiodialoogdag, waarbij gemeenten en provincie tot afstemming komen over de koers

van de regio in relatie

tot het provínciale beleid en hoe die elkaar kunnen versterken.

