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Lobby agenda Limburg 2016

Voorstel

In te stemmen met de aandachts- en verdiepingspunten Weert ten behoeve van de
Lobbyagend a 2OL6 Limburg

Inleiding
GS van Limburg hebben op 9 december 2015 de lobbyagenda 2016 aan PS aangeboden.
Deze agenda is recentelijk zowel in het provinciaal ambtelijk lobby-overleg van de
provincie met de centrumsteden van Limburg alsook in het overleg van de Commissaris
van de Koning met de 85 gemeenten van Limburg besproken. Namens de gemeente
Weert heeft de kabinetschef van de burgemeester zitting in het ambtelijk overleg. De
burgemeester van Roermond vertegenwoordigt ook Weert in het CdK-B5-overleg.
In beide gremia is afgesproken om deze agenda aan te vullen met verdiepings- en/of
aandachtspunten vanuit de centrumgemeenten.
Om het praktisch te houden zijn de items en hoofdlijnen uit de lobbyagenda (document
van 10 pagina's) puntsgewijs op een rij gezet (bijgevoegd). Op basis hiervan is bij de
beleidsafdelingen en -functionarissen intern de aanvullingsvraag neergelegd. Hun input is
onder het betreffende item bijgeschreven.
Deze memo is op 27 januari 2016 in het DT besproken.

Beoogd effect/doel
Door in Limburg samen op te trekken de wensen vanuit Weert te versterken en middels
een gezamenlijke lobbystrategie .
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Argumenten
De memo biedt input voor de Limburg inbreng voor de komende regeerperiode
Input vanuit verschillende beleidsvelden en vanuit de partners wordt gehanteerd om te
komen tot een geactualiseerde en richtinggevende agenda die naar politieke partijen en de

ministeries kan worden gestuurd als de Limburgse inbreng voor de komende regeer-
periode (20L7-2O2L).

Door een plek te krijgen in de lobbyagenda worden de strategische belangen van Weert
geborgd
Weerter items die uiteindelijk een plek in de agenda krijgen vergroten de kans dat de

strategische belangen die met dat item gepaard gaan behartigd worden.

Met de tobbyagenda kan richting Den Haag en Brussel meer bereikt worden.
Door het werken met een gezamenlijke strategische agenda slaan de provincie Limburg en

centrumgemeenten de handen ineen. Dit vanuit het besef dat je in Den Haag en Brussel
sterker staat.

Kanttekeningen
De items moeten wel de gezamenlijke belangen van provincie en gemeenten dienen
De strategische agenda bevat die items die de gezamenlijke belangen van de provincie
Limburg en de centrumsteden samen dienen. Hierbij wordt focus gelegd op de voor
Limburg belangrijkste lobbytrajecten. V.w.b. inbreng van onze items moeten we er
zodoende rekening mee houden dat deze hierop getoetst gaan worden. Het is dus geen

vanzelfsprekendheid dat al onze items in de uiteindelijke agenda opgenomen worden.

Financiële, personele en juridische gevolgen
N.v.t.

Uitvoering/evaluatie
Na akkoord wordt de memo ingebracht in het provinciaal ambtelijk lobby afstemmings-
overleg. Nadat hun input verwerkt is wordt dit in één document voorgelegd aan het CdK-

B5-overleg.

Communicatie/ participatie
De memo ingebracht in het provinciaal ambtelijk lobby afstemmingsoverleg

Overleg gevoerd met

Intern:
De hoofden van de afdelingen RB, OCSW en WIZ.
Verder is de memo op 27 ianuari 2016 in het DT behandeld.

Extern:
Provincie Limburg alsmede met de collega's van Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen,
Roermond en Venlo in het provinciaal ambtelijk lobby afstemmingsoverleg.

Bijlagen
Memo "Items en hoofdlijnen puntsgewijs uit Lobbyagenda 2016 Limburg"
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Items en hoofdlijnen puntsgewijs u¡t Lobbyagenda zotí Limburg
Aa ngevu ld met Weert ve rd iep i ngs-/aa ndachtspu nten

lnleiding
GS van Limburg hebben op 9 december 2015 de lobbyagenda 20L6 aan PS aangeboden.
Deze agenda is recentelijk zowel in het provinciaal ambtelijk lobby-overleg van de provincie
met centrumsteden van Limburg alsook in het overleg van de Commissaris van de Koning
met de 85 gemeenten van Limburg besproken.
Deze agenda is bedoeld om vanuit GS van Limburg naar politieke partijen en de ministeries te sturen
als de Limburgse inbreng voor de komende regeerperiode (ZOI7-ZOZL).
Afgesproken is om deze agenda aan te vullen met verdiepings- en/of aandachtspunten vanuit de
centrumgemeenten.
Om het praktisch te houden heb ik de items en hoofdlijnen uit de lobbyagenda puntsgewijs op een rij
gezet; zie hieronder. Op basis hiervan heb ik bij de beleidsafdelingen en -functionarissen intern de
aanvullingsvraag neergelegd. De input die ik ontvangen heb is hieronder verwerkt.
Alvorens deze memo in te brengen in het provinciaal ambtelijk lobby-overleg wordt deze eerst aan
het DT en vervolgens aan BeW voorgelegd.

Limburg werkt en groeit

a. Ontwikkeling Limburgse kennisinfrostructuur
- Sturen op meer middelen vanuit Den Haag en Brussel
- Btw-afdracht kennisinstelling bij PPS-constructies
- Wetenschapsagenda'sNationaalenEuropees
- Horizon 2020 programma

b. Versterking MKB en mookindustrie
- BenutteninnovatiefondsenNationaalenEuropees
- Maakindustrie slimmer maken via koppeling diensteneconomie
- Eengemaakte markt verbeteren
- Programma Smart lndustry (lndustrie 4.0)
- Fab labs
- Barrières grensoverschrijdend ondernemen wegnemen
Detaillering/aanvulling vanuit Weert
- Ontwikkeling von en aanhoking bij Broinport Regio Eindhoven

Versterking bedrijfssectoren logistieke dienstverlening en toerisme&recreotie
- Bedrijfsleven versterken m.b.t. branding
- Ontwikkelen bestaande en nieuwe markten
- Doorontwikkelingregionaleluchthaven
- Doorontwikkeling stedelijke toplocaties (zoals MECC en DOC Roermond)
Deta illering/aanvul ling va nuit Weert
- Binnenvoarthaven: multimodaleterminol Weert
- Volgen lJzeren Riin dossier met Weerter principe Nee, tenzij.... (oog voor verschillende

belangen in Venlo en daarmee wellicht andere lobby inzet provincie, Roermond en Venlo)
- Toerisme: oondocht voor Kempenbroek ols grensoverschrijdend toeristische trekpteister

met grotere omvang don Veluwe. Steunen oanvroog IJnesco stotus.

c
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d. Rijksdiensten in de regio
- Voorkomen van concentraties
- Betere landelijke sPreiding

Detaillering/aa nvulline vanuit Weert
- KMS-dossier no verkoop niet meer octueel voor dit themo? Wel blijven volgen tot

verkoop. Overleggen met Ministerie(s) verlopen niet soepel'

Ve rste rke n g re nsove rsch ríide n d e ø rbei ds m obi lite it
- Belemmeringen regelgeving actief opzoeken en aankaarten
- Samen optrekken met ITEM, grensinfo-punten en PA Platform i.s.m. SEDEC Commissie.

f. Schoolinstellingen loten oonsluiten op toekomstige bevolkingsopbouw
- Tot kwaliteitsimpulsen komen
- Dalingvroegtijdig schoolverlaten
- Stijging gezondheid jongeren

- lnvesteren in buurtaalonderwijs
Detaillering/aanvttlling vant¡it Weert
- Stuiter¡tle uunpak onderwijs en arbeidsmorkt ook ter voorkoming von vroegtiidige

schooluitval
- Laaggeletterdheid: voorkomen en bestriiden von toolochterstonden-
- Reolisering oonpok Vroegtiidig schoolverlaten door

o. Scholen ruimte te geven voor mootwerkoplossingen d.m.v. verruimen inspectiekoder

b. Samenwerking buiten de RMC regio's (denk oon ROCs)

c. Bevorderen van integroalbeleid en uitvoering(meer ofstemming en somenhong)

d. Proktijkervaringsplekken en bonen vooral voor groep iongeren die geen

orbeidsbeperking heeft moor wel kwetsboor is vonwege persoonliike problemen in

combinotie met loog niveou, geen diplomo etc'

Limburg voor elkaar: sociale agenda

a. Experimenteerruimte en proefregio
- Wegnemen van hinderlijke barrières en schotten in wet- en regelgeving

- Limburg als landelijke proefregio gezondheidszorg

Detaillerine/aanvulling vanuit Weert
- Weert/Midden-Limburg ols pilot procesinnovotie d.m.v. somenwerking tussen

verschillende instellingen: binnen 7D, binnen meerdere D's en door verbinding met

ondere leefgebieden.

b. Ondersteuning gemeenten

- provincie ondersteunt gemeenten in dat wat alle Limburgse gemeenten d¡ent

c. Trendbreuk gezondheid en orbeidsporticipotie
- Actieplan grensoverschrijdende arbeidsmarkt
- Europese samenwerking preventieve gezondheidszorg

- Dataverzameling gezondheidsgegevens Euregio Maas Rijn

e
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d. Verdere sociole items
- Tronsformatie van de jeugdhulp
- Ondersteuning project VeniVidiVici (jongeren von de stroat door IJrbon Art)
- Ondersteuning project GoedBezigWeertNu (sociole werkploots ter versterking

burgerporticipatie en eigen kracht)
- Versterking TechniekLob i.h.k.v. het landelijk TechniekPact
- Armoedebestrijdingvoorkinderen/jonge gezinnen

Leven in Limburg

a. Cultuur
- LimburgCultureleWerkplaats:versterken culturele infra
- Erkenning Rijk inzet euregionale ambitie m.b.t. provinciale musea, toptalenten en

m uziek-&cultuured ucatie
- Lobbyen voor financiële middelen om structureel en voor íncidentele investeringsopgave
- Alliantíes met Nationale en Europese partners zoeken voor regionale investeringen in

film en media.
- Autonome positie regionale media binnen ROP en PPS-constructíes
Detaillering/aanvulling vanuit Weert
- (R¡jk- + Provinciale) cultuurploninstellingen spreiding (thons 95% Zuid-Limburg);
- Cultuurpoct professionele instellingen: samenwerking Limburg/Brobont/Euregio

stimuleren

b. Sport
- lnbedding accenten uit uitvoeringsprogramma sport in landelijk kader
- Focus op afstemming (top-)sportevenementen
- CTO-status vanwege samenhang toptalenten, technologische innovaties en

sportwetenscha ppelijk onderzoek.
Detaillering/aa nvulling vanuit Weert
- Flexibel maken van Rijkssubsidieregelingen Sport door ruimere aanvraagtermijnen en

meer vrijheid bij invulling

c. Stedelijke ontwikkeling
- Urban agenda
- Via Nationale Omgevingsagenda de Stedelijke Ontwíkkeling richting Nationale

Omgevingsvisie (NOVI) positioneren.
- IBA projecten op landelijke agenda plaatsen
Detaillering/aanvulling vanuit Weert
- Borging Stotus Zuidoost Nederland als 3" economische hotspot. Ontwikkeling von en

oonhaking bij Broinport Regio Eindhoven

Energie van Limburg

a. Limburg ruimt op
- Status proefregio voor koppeling asbestsanering aan duurzaamheidsopgaven
- Nationale betrokkenheid bij aanpak verontreiniging Edelchemie.
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b. Duurzoomheid en energie
- Richting Brussel en Den Haag acteren m.b.t. nationale beleidsagenda's en

stimuleringsregelingen alsook Europese maatregelen CO2 uitstoot
- Lobby om Limburgse initiatieven t.b.v. circulaire economie in Nederlandse en Europese

kaders in te passen

c. Mijnwaterschode
- Door directe nationale betrokkenheid en verantwoordelijkheid compensatie krijgen voor

m ijnwaterschadepro blematiek

Fysieke agenda: leefbaarheid en bereikbaarheid

o. Robuuste infrostructuur over de grenzen heen: spoor, wegen, woter en internet
- Totstandkoming robuuste infrastructuur richting België en Duitsland
- Oplossen van knelpunten
- Lobby gericht op vier missende corridors voor spoor
- lnzet in Brussel positionering regionale opgaven Europese economie binnen Trans-

Europese Netwerken (TEN-T).

- Actief ondersteunen initiatieven ríchting Brusselen Den Haag voorgoed, snelen
betrouwbaar internet voor sectoren gezondheid, onderwíjs en precísie-landbouw.

Detaillerine/aanvulling vanuit Weert
A2 verbreding (MIRT onderzoek)
S poorl ij n wee rt-Antwe r pe n

Bi n ne nvoo rth ave n : m u lti mod o le te rmi no I Weert
Volgcn lJzeren Rijn dossier met Weerter principe Nee, tenzij.... (oog voor verschillende

belangen in Venlo en daormee wellicht andere lobby inzet provincie, Roermond en Venlo)

b. Landbouw, notuur en plottelondsontwikkeling
- Verdienvermogen binnen agrarische sector duurzaam versterken
- Samenwerking tussen o.a. natuurbeheer, agrarisch ondernemerschap en

maatschappelijke spelers
Detaillering/aa nvulline va nuit Weert
- Regelgeving rondom luchtkwaliteit en str¡jdigheid plottelondswoningen
- Notuurontwikkeling(toerisme): aondocht voor Kempenbroek als grensoverschrijdend

natuurgebied met grotere omvong dan Veluwe. Borgen bescherming en steunen

oonvroog U nesco status.

c. Ruimtelijke omgeving
- Zorgen dat de nieuwe Omgevingswet uitvoerbaar is en ruimte biedt voor bedrijvigheid in

Limburg
Detaillering/aa nvulling vanuit Weert
- Toerisme: oandqcht voor Kempenbroek als grensoverschrijdend notuurgebied/
- toeristische trekpleister met grotere omvang dun Veluwe. Borging bescherrning en

steunen aonvroag Unesco stotus.

d. Wonen
- Regels aan woningcorporaties en andere aanbieders de mogelijkheid laten bieden om op

de actuele vraag naar (sociale) huurwoningen in te kunnen spelen.
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Extra opgave voor huisvesting toestroom van vluchtelingen
Vanwege bevolkingsontwikkeling actie vere¡st voor betere aansluiting tussen aanbod en
(toekomstige) vraag (mn. ouderen).
Vanuit verhuurdersheffing beleidsmatig en financieel ruimte scheppen voor actieplan
Limburgs Maatwerk

Bestuurlijke agenda: onbegrensd in actie

o. Limburg onbegrensd
- Grensoverschrijdende ambities van Limburg
- Pleidooivoor grenseffecttoets bij nieuwe wetgeving
- Ruimte om te experimenteren in het prakt¡sch slechten van regels die een

grensoverschrijdende aanpak belemmeren
Detaillering/aa nvulling vanuit Weert
- Toerisme: oondacht voor Kempenbroek ols grensoverschrijdend toeristische trekpleister

met grotere omvong dan Veluwe. Steunen oonvraag Unesco stotus.

b. Limburg betoolboar (finonciën)
- Logische en transparante verdeelsleutels binnen het provinciefonds
- Conform advies Commissie Jansen komen tot voldoende middelen uít Provinciefonds

c. Betere regelgeving ols onderdeelvon versnelling
- Opruimen of verbeteren van regels die niet uitvoerbaar zijn en die de innovatíekracht

m.b.t. grensoverschrijdende samenwerking belemmeren
- Coördinerende en woordvoerende rol binnen het Comité van de Regio's/landelijk IPO-

verband.

d. Veiligheid
- Extra inzet tegen georganiseerde misdaad a.g.v. grensregio (motorbendes en

d rugsgerelateerde crimina liteit)
- Gezamenlijke aanpakradicalisering
Detaillering/aanvulling va nu jt Weert
- Burgerporticipatie in hetVeiligheidsdomein

Weert, februari2016
Ton Lemmen, Concernstaf


