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Onderwerp

Voortzetti ng gebiedsbu reau Weert- Nederweert-Leuda I

Voorstel

1. Met de voortzetting van het gebiedsbureau Weert-Nederweert-Leudal tot en met 2019
in te stemmen;

2. Met de evaluatie, actualisatie ambitienota en het werkprogramma 20L7-2020 in te
stemmen;

3. De medewerkers van het gebiedsbureau Weert-Nederweert-Leudal in dienst te nemen
via de zogenaamde marktplaatsconstructie.

Inleiding

In juni 2013 hebben de colleges van de gemeenten weert, Nederweert en Leudal
ingestemd met de voortzetting van het gebiedsbureau Weert-Nederweert-Leudal tot en
met 2016. In2004 zijn gebiedscommissies in het leven geroepen in verband met de
uitvoering van het Reconstructieplan. Het gebied "Nederweert" (gemeenten Leudal, Weert
en Nederweert) heeft in 2010 gekozen om het gebiedsbureau in stand te houden. Ook in
het gebied WCL (Waardevol Cultuurlandschap: gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw,
Roermond, Roerdalen en Beesel) is toen gekozen om verder te gaan met hun
uitvoeringsorganisatie. Dit betekent dat in Midden-Limburg de ambtelijke organisaties met
betrekking tot het platteland instant bleven. Dit jaar moet opnieuw bekeken worden of het
gebiedsbu reau Weert-Nederweert-Leuda I wordt voortgezet voor de periode 20 t7 -2020.
Zowel ambtelijk als bestuurlijk (bestuurlijk overleg gemeenten Weert-Nederweert-Leudal)
wordt voorgesteld om het gebiedsbureau voort te zetten. De voorgestelde continuering
van het gebiedsbureau zal aan de colleges van de deelnemende gemeenten worden
voorgelegd.
Sinds augustus 2012 is het gebiedsbureau ondergebracht in het gemeentehuis van Weert.
Voorheen was het geb iedsbu huisvest op de dependance aan de Dr. Kuypersstraat
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Beoogd effect/doel

Continuering inzetbaarheid van het gebiedsbureau Weert-Nederweeft-Leudal voor de
periode 2017-2020. Door samenwerking in het buitengebied met 3 gemeenten kan kennis
en kunde gebundeld worden en is er een loket in de regio voor alle actoren in het
buitengebied. Hierdoor kunnen nieuwe ontwikkelingen en initiatieven in het buitengebied
cffectievcr wordcn aangcjaagd cn opgcpakt.

Argumenten

1.1 Het gebiedsbureau fungeert als kenniscentrum agribusiness en vervult een
netwerkfunctie met betrokken partijen, ondernemers en andere overheidspartijen.

Onmisbaar is een centraal loket waar expertise, kennisoverdracht en netwerkfunctie
samenkomen. Het gebiedsbureau heeft zich ontwikkeld als kenniscentrum agribusiness.
Deze ervaring van het gebiedsbureau is van grote waarde voor de gemeenten.
De actuele ontwikkelingen op het gebied van het platteland worden nauwlettend gevolgd.
Het thema gezondheid van mens én dier is hiervan een goed voorbeeld en zal in de
toekomst een belangrijke rol gaan spelen.
Het gebiedsbureau vervult een actieve rol in de volgende samenwerkingsverbanden: SML,
OML (Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limbu rg), LLtL (Limburgse Land- en tuinbouw
Loont), werkgroep Schone Stallen/Lerend Netwerk, EAA (Economisch Actieprogramma
Agribusiness)/Keyport, BiB (Buitengebied in Balans Nederweert), FoodUP!Brabant en de
Kwaliteitscommissie. Daarnaast wordt met diverse partijen een intensieve netwerkfunctie
onderhouden o.a. de provincie Limburg, LLTB, diverse natuurorganisaties, Netwerk
Peelhorst, HAS, WUR.

1.2 De gemeenten komen op een achterstand te staan voor de aanpak van de
problematiek op het platteland als het gebiedsbureau niet in stand wordt gehouden.

In Limburg hebben niet alle gebieden een samenwerkingsverband ten aanzien van
plattelandsontwikkeling. Voordeel van het samenwerkingsverband is dat de drie
samenwerkende gemeenten niet zelf moeten investeren in kennis en kunde op het gebied
van agribusiness. De contacten met de provincie, het rijk, kennisinstellingen maar ook
naar de andere gebiedspartijen op dit gebied zullen door elke gemeente zelf moeten
worden opgepakt. Ook de afstemming onderling zal opnieuw moeten worden opgezet.
Duidelijk is dat hierdoor binnen de gemeente Weert extra capaciteit moet worden
ingerekend.

Het gebiedsbureau vervult een spilfunctie die door de verschillende gemeenten moeilijk
zelf is in te vullen. De kracht van het gebiedsbureau is juist dat één persoon, dus één
aanspreekpunt, deze spilfunctie vervult bijgestaan door ambtelijke ondersteuning. De
formatie van het gebiedsbureau bestaat uit een office manager (0,6 fte) en secretaris (0,5
fte).

7.3 Samenwerking is nodig voor het verkrijgen van (Europese) subsidies.
Daarnaast is samenwerking steeds essentiëler voor het verkrijgen van subsidies. Per 1

januari 2OL4 is een belangrijke randvoorwaarde voor toekenning Europese
plattelandsgelden (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid): samenwerking. De provincie wil
de middelen alleen nog maar gaan inzetten voor projecten waar sprake is van
samenwerking. De kracht van het gebiedsbureau is om die samenwerking te vinden en
daarmee de aanspraak op subsidie gelden te realiseren.

1.4 Het gebiedsbureau vervult binnen Keyport 2020 een rol binnen de programmalijn
agribusiness.
In de periode 2OL4 - 2OL6 zijn diverse nieuwe samenwerkingen en regionale
ontwikkelingen ontstaan. Nadat tezamen met de gemeenten de Midden-Limburgse
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"Agribusiness in Beeld" tot stand is gekomen, vervult het gebiedsbureau het programma-
management binnen het Keyport EAA.

2.1 Er is een evaluatie, actualisatie ambitienota en werkprogramma 2017-2020 opgesteld
waarin de werkzaamheden voor de periode 2017-2020 nader zijn geduid.
Bij dit voorstel is de evaluatie, actualisatie ambitienota en het werkprogramma 2017-2020
gevoegd die de werkzaamheden schetsen van het gebiedsbureau. Uitvoering geven aan
het werkprogramma vormt bij de aansturing vanuit de gemeenten een essentieel punt.
Speerpunten voor de periode 2017-2020 zijn gezondheid, innovatie, kringlopen (o.a.
mestbewerking, bodembeheer), aanpakken overlast (dialoog aangaan), PIO (Provinciaal
uitvoeringsprogramma van Provincie Limburg "Platteland in Ontwikkeling"), netwerk- en
uitvoeri ngsorganisatie.

3.1 De voortzetting van de freelanceovereenkomsten volgens de huidige structuur is niet
mogelijk.

Het gebiedsbureau kost € 105.000,-- per jaar voor de 3 gemeenten samen. Voor de
periode 2017-2020 zijn de kosten € 420.000,--. Omdat de grens van € 200.000,-- wordt
overschreden, is erop gewezen dat voor de contracten een Europees aanbestedingstraject
gevolgd zou moeten worden. In overleg met de collega's van personeelszaken van de 3
gemeenten is beoordeeld dat hiervoor ook gebruik gemaakt kan worden van de
zogenaamde marktplaatsconstructie. De opdracht wordt dan op IGOM en Banenplein
geplaatst. De opdrachtformulering wordt gezamenlijk door de 3 gemeenten opgesteld.
Voorgesteld wordt om deze marktplaatsconstructie te volgen.

Kanttekeningen

3.1. Door de gekozen marktplaatsconstructie bestaat de kans dat het gebiedsbureau niet
langer in de huidige vorm/samenstelling actief zal zijn.
Bij de marktplaatsconstructie kunnen ook andere partijen zich inschrijven.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Het budget, dat wordt gefinancierd door de drie betrokken gemeenten, wordt aangewend
voor personele kosten, kantoorkosten van het bureau en communicatie voor het
projectenfonds.
De gemeenten WeerL, Nederweert en Leudal hebben in de meerjarenbegroting
gebiedscommissie 2014-20L6 een jaarlijkse bijdrage per gemeente van afgerond
€ 33.000,-- opgenomen als dekking. De gemeente Weert krijgt afgerond € 11.500,--
terug als inkomsten van het gebiedsbureau voor huur kantoor en ambtelijke
ondersteuning. In de meerjarenbegroting van Weert is een restant budget beschikbaar
van € 6.000,-- als bijdrage in projecten van het gebiedsbureau.

Uitvoering/evaluatie

De uitvoering is nader uiteengezet in het werkprogramma 20L7-2O2O.In 2019 zal een
volgende evaluatie plaatsvinden ten aanzien van de voortzetting van het gebiedsbureau

Communicatie/ partici patie

Niet van toepassing

Overleg gevoerd met

Intern:

Wethouder G. Gabriëls.
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R. Bladder, S. van Mensvoort, P. Heuts, W. Mentens, L. Koopmans (afdeling Ruimtelijk
Beleid)
L. Koppen (sectorcontroller) t.a.v. financiële aspecten.

Extern:
P. Philips van de gemeente Nederweert.
L. Goertz van de gemeente Leudal.

Bijlagen

Evaluatie en actualisatie ambitienota.
Functiebeschrijving gebiedsbureau Weert, Nederweert, Leudal.
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Functiebeschriivinq gebiedsbureau Weert, Nederweert. Leudal

Opdrachtomschriivinq.

Ruim 12 jaar geleden startte, onder leiding van de provincie, de reconstructie van het landelijk gebied
Aanleiding waren de problemen op het gebied van water, natuur, milieu, landbouw en leefbaarheid.
Denk aan wateroverlast bij hevige neerslag, geuroverlast, hoge ammoniakdepositie, dierziekten in de
intensieve veehouderij en het lage tempo bij de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS,.
tegenwoordig NNN Natuurnetwerk Nederland). Zaken die ook allemaal aan de orde waren in Midden-
Limburg west. De drie gemeenten Weert, Nederweert en Leudal hebben gekozen voor het opzetten
van een Gebiedsbureau dat naast de voorbereidende werkzaamheden voor de Gebiedscommissie
ook functioneerde als echt loket in de streek. Het had hierbij een initiërende, stimulerende en
coördinerende functie bij de projecten in het gebied. Het gebiedsbureau Weert, Nederweert, Leudal is
inmiddels een begrip op het platteland van Midden-Limburg.
Voor de werkzaamheden van het gebiedsbureau is een ambitienota opgesteld. Hier in zijn de 6
thema's benoemd die de komende jaren worden uitgevoerd.

Het Gebiedsbureau bestaat uit een secretaris/coördinator (0,5 fte) en een ondersteuner van de
coördinatie (0,6 fte). Vanwege het aflopen van de huidige contracten wordt de bezetting van het
Gebiedsbureau opnieuw aanbesteed.

ln het algemeen heeft het Gebiedsbureau de volgende taken:

Loket voor de streek voor zowel bedrijven, burgers als overheden.
Netwerkfunctie en leggen van verbindingen tussen gemeenten Weert, Nederuveert, Leudal en
organisaties, bedrijven en inwoners van het platteland.
Procesbegeleíding
Projectmanagement van Platteland in Ontwikkeling (PlO)
Coordinatie
Ogen en oren van de gemeente op gebied van plattelandsontwikkeling en agribusiness
Ondersteuning gemeenten in het werkveld landbouw en natuur in Samenwerking Midden
Limburg (SML)
Secretariaat kwaliteitscommissie voor de drie gemeenten
Actieve rol in verkrijgen van subsidies
Deelname namens de 3 gemeenten aan andere samenwerkingsverbanden zoals Keyport
2020, OML, FoodUP/Brabant, LLTL en Samenwerking Midden Limburg

Voor 20'17 wordt gewerkt aan een Gebiedsbureau 2.0: samenwerking met stakeholders en overheden
in het landelijke gebied wordt steeds belangrijker. Het gebiedsbureau vervult hierin de spilfunctie, waar
alle partijen samen komen.

Kandidaatomschriivino

1. Coordinator/secretaris Gebiedsbureau Weert, Nederweert, Leudal - 0,5 fte

De drie gemeenten Weert, Nederweert en Leudal zoeken een netwerker die zijn sporen heeft verdiend
in het buitengebied van de drie gemeenten. Kennis van het gebied Weert, Neden¡veert, Leudal en de
problematiek die speelt in de drie gemeenten is vereist. Ook het hebben van een actief netwerk
binnen de regio met alle stakeholders (landbouw, ondernemers, natuur, bewoners, recreatie) en
samenwerkingsverbanden is noodzakelijk.
De functie is in principe 0,5 fte voor een periode van 3 jaar echter door opdrachten op projectbasis is
een tijdelijke uitbreiding van de functie tot 1,0 fte mogelijk. Er moet derhalve de ruimte en bereidheid te
zijn dit in te vullen. Tot 31 december 2017 wordt de functie in principe uitgebreid met 0,15 fte ter
ondersteuning van het Economische Actieprogramma Agribusiness als onderdeel van Keyport 2020.
Eind 2016 wordt hier een definitief besluit over genomen. Regelmatig zullen de werkzaamheden in de
avonduren plaats vinden.

Vereisten voor deze functie zijn:



Werk- en denkniveau
- HBO werk- en denkniveau

Kennis en vaardigheden (vereisten)
- Minimaal 5 jaar ervaring in soortgelijke functie in afgelopen 10 jaar
- Gebiedskennis van regio Midden-Limburg op het taakveld
- Aantoonbaar Netwerk op gebied van landbouw, natuur, toerisme en recreatie,

plattelandseconomie
- Kennis van de ontwikkelingen en beleid op het gebied van landbouw en natuur (oa POL2014,

nieuwe omgevingswet, gezondheid)
- Ruime ervaring met voeren van (buurt)dialogen en tegengestelde belangen
- Kennis gemeentelijke en provinciale organisatie

Competenties
- Netwerker en relaties onderhouden
- Zelfstandig
- Verbinder: belangen van betrokkenen bij elkaar weten te brengen
- Coördinator
- Pro actieve werkhouding
- Communicatiefvaardig
- Creativiteiten oplossingsgericht
- Opstellen notities en rapportages
- Leiding geven
- Financieel inzicht

Er dient bereidheid te zijn om in de avonduren te werken.
Om de continuileit te waarborgen dient de kandidaat beschikbaar te zijn vanaf 1 januari 2017

Uit de top 10 van de kandidaten wordt bepaald welke kandidaten uitgenodigd worden voor een
sollicitatiegesprek. De gesprekken worden gevoerd op 4 en/of 8 november 2016.

Prijs: max.52,50 (jaarlijks geïndexeerd met 1,5%)
Uren: 0,5 fte met mogelijkheid tot max 1 fte op projectbasis hiervoor moet ruimte/bereidheid zijn.

Gunningscriteria
Prijs
Sollicitatiegesprek
Werkervaring
Motivatiebrief
Werkwijze

10%
25%
30%
25%
100

2. Ondersteuning coördinator Gebiedsbureau (inhoudelijk en procesmatig) - 0,6 fte

De drie gemeenten Weert, Nederweert en Leudal zoeken een organisator die zijn sporen heeft
verdiend in het buitengebied van de drie gemeenten. Kennis van het gebied Weert, Nederweert,
Leudal en de problematiek die speelt in de drie gemeenten is vereist. De functie is in principe 0,6 fte
voor een periode van 3 jaar echter door opdrachten op projectbasis is een tijdelijke uitbreiding van de
functie tot 0,8 fte mogelijk. Regelmatig zullen de werkzaamheden in de avonduren plaats vinden.
De taken van deze functie zijn onder andere:

- lnplannen complexe afspraken
- Verslaglegging
- Organisatiebijeenkomsten
- Secretariaat kwaliteitscommissie
- lnventarisatie en verwerking van datagegevens

Werk- en denkniveau
- MBO+/HBO werk- en denkniveau



Kennis en vaardigheden (vereisten)
- Minimaal 5 jaar ervaring in soortgelijke functie in afgelopen 10 jaar
- Gebiedskennis van regio Midden-Limburg op het taakveld
- Kennis van de ontwikkelingen en beleid op het gebied van landbouw en natuur (oa
POL201 4, nieuwe omgevingswet, gezondheid)
- Kennis gemeentelijke en provinciale organisatie
- Affiniteit met (inrichting van) het landschap

Competenties
- Zelfstandig
- Organiseren
- Pro actieve werkhouding
- Communicatief vaardig
- Creativiteit en oplossingsgericht
- Opstellen notities en rapportages

Er dient bereidheid te zijn om in de avonduren te werken.
Om de continuiTeit te waarborgen dient de kandidaat beschikbaar te zijn vanaf I januari 2017

Uit de top 10 van de kandidaten wordt bepaald welke kandidaten uitgenodigd worden voor
een sollicitatiegesprek. De gesprekken worden gevoerd op 4 en/of I november 2016.

Prijs: max. 32,50 (jaarlijks geÏndexeerd met 1,5%)
Uren: 0,6 fte met mogelijkheid tot max 0,8 fte op projectbasis hiervoor moet ruimte/bereidheid
zijn.

Gunningscriteria
Prijs
Sollicitatiegesprek
Werkervaring
Motivatiebrief
Werkwijze

10%
25o/o

30o/o

25%
1Oo/o
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L Evaluatie ambitienota tot 2016

7.1, Inleiding

2016 is het laatste jaar van het werkprogramma van de plattelandsagenda
201,4-2016. Deze plattelandsagenda is was het resultaat van de wens van de
drie gemeenten, Weert, Nederweert en Leudal, om samen vorm te geven
aan de ontwikkeling van hun platteland. Deze wens komt ook voort vanuit
het gegeven waarbij de provinciale overheid stelt dat de gemeenten
verantwoordelijk zijn voor een groot aantal thema's in het buitengebied die
van groot belang zijn voor de kwaliteit en vitaliteit ervan.

Deze 6 thema's behoren niet tot de kerntaken van de provincie, maar
vragen wel om regionale afstemming: als gemeenten samenwerken,
bereiken ze meer dan ieder afzonderlijk. De koers die de drie gemeenten
hebben uitgezet in de plattelandsagenda is gebaseerd op de huidige situatie,
trends en kansen.

r Overdrachtsdocument - op stoom blijven 30 september 2O1O
2 Ambitienota 20J.4-20t6 - Gebiedsbureau: Brug naar verdere plattelandsDOORontwikkeling

I.2 Aanleiding

Ruim l-2 jaar geleden startte, onder leiding van de provincie, de
reconstructie van het landelijk gebied. Aanleiding waren de problemen op
het gebied van water, natuur, milieu, landbouw en leefbaarheid. Denk aan
wateroverlast bij hevige neerslag, geuroverlast, hoge am mon iakdepositie,
dierziekten in de intensieve veehouderij en het lage tempo bij de realisatie
van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS, tegenwoordig NNN Natuurnetwerk
Nederland). Zaken die ook allemaal aan de orde waren in Midden-Limburg
west. Sinds de vaststelling van het reconstructieplan in 2OO4 zijn in Limburg
de Gebiedscommisies in het leven geroepen. De drie gemeenten hebben
toen gekozen voor het opzetten van een Gebiedsbureau dat naast de
voorbereidende werkzaamheden voor de Gebiedscommissie ook
functioneerde als echt loket in de streek. Het had hierbij een initiërende,
stimulerende en coördinerende functie bij de projecten in het gebied.

Per l- oktober 201,0 heeft de provincie de Gebiedscommissies opgeheven.
Het overdrachtsdocumentl dat hierbij is opgesteld was voor de gemeenten
aanleiding om het Gebiedsbureau op dezelfde succesvolle manier, in
afgeslankte vorm, t/m 3l- december 2013 voort te zetten. De reden hiervoor
lag in het feit dat er op het gebied van plattelandsontwikkeling grote
financiële en organisatorische resultaten bereikt waren. De gemeenten
hebben daarbij duidelijk te kennen gegeven dat men vreesde onvoldoende
in staat te zijn om de taken en opgaven zoals die bij het Gebiedsbureau
lagen, op te pakken. ln 2013 is deze aanpak geëvalueerd en is

gebiedsbureau aan de slag gegaan met de opgaven zoals die geformuleerd
staan in ambitienota 201,4-20162. Met gemeenten is toen afgesproken dat
deze ambitienota in 201-6 geëvalueerd diende te worden.

5

Versterken en verduurzamen landbouw;
Kraamkamerfunctie VAB's (Vrijkomende agrarische bebouwing);
Professionaliseren van de vrijetijdseconomie;
Aantrekkelijk landschap en robuuste natuur;
Natuurlijke watersystemen;
Gebiedsontwikkeli ngen.
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1.3 De ambitienota 2014 - 2016

De ambitienota Gebiedsbureau - brug naar verdere

plattelandsdoorontwikkeling is gecentreerd rond 3 grote opgaven namelijk

Agribusi ness, Vrijetijdseconomie en aantrekkelij ke leefomgevi ng. Het

werkprogramma behorend bij de ambitienota heeft 5 thema's: Landbouw,

leefbaarheid, recreatie & toerisme, de specials en externe dienstverlening'

Specials zijn bijzondere projecten met als kenmerk dat het om een eenmalig

of relatief kortlopend werk gaat, waar wel hoge prioriteit aan wordt
gegeven. Onder externe dienstverlening verstaan we een aantal specifieke

taken die we - deels extern gefinancierd - voor semioverheden en private

organisaties verrichten.
Het werkprogramma van het Gebiedsbureau is breed: Agro & food, natuur,

water, ruimtelijke inrichting, Leisure, gezonde leefomgeving etc. Op elk

aspect spelen grote opgaven. De resultaten van het werkprogramma staan

vermeld onder bijlage 1. De huidige situatie maakt dat er steeds minder geld

beschikbaar is om problemen op te lossen. Tegelijkertijd is er een breed

besef van de noodzaak om fundamentele veranderingen tot stand te
brengen, zowel in instituties als gedrag en taakverdeling tussen overheid,

burgers en bedrijven. Dat vraagt om creatieve oplossingen en om de wil tot
samenwerking.

Het gebiedsbureau heeft de afgelopen jaren een duidelijk beeld gekregen

hoe diverse aspecten van het buitengebied ervoor staan. Belangrijke vragen

daarbij zijn welke systeemtransities noodzakelijk zijn om gewenste

structurele veranderingen tot stand te brengen, en hoe deze

systeemtransities te bereiken in onzekere economische tijden. Daarmee rijst

op vele beleidsterreinen de vraag wat de rol van de overheid hierbij kan zijn.

Welke opties zijn er op de diverse schaalniveaus voor wijzigingen en ander

beleid? Met haar werkprogramma wil het Gebiedsbureau bijdragen aan het

beantwoorden van dergelijke vragen. Hiervoor maken we gebruik van kennis

op een groot aantal inhoudelijke vakgebieden op het snijvlak van Ruimtelijke

Ordening, Leefbaarheid en Economie.

t.4 Doelevaluatie

De evaluatie is bedoeld om de effecten van de samenwerking in beeld te

brengen, te beoordelen of deze in overeenstemming zijn met de

ultgangspunten van de ambitienota en te bezien of deze samenwerking

voldoende antwoord biedt op bestaande en verwachte ontwikkelingen in

het buitengebied. Daarmee wordt beoogd antwoord te krijgen op de vraag

of de effecten van de samenwerking in bestuurlijk, organisatorisch en

financieel opzicht overeenstemmen met de voortzetting zoals die is

weergegeven in de ambitienota. De uitkomsten zullen worden gebruikt bij

het bepalen van het toekomstperspectief van de samenwerking, bij het waar

nodig aanscherpen van de opgaven voor de komende tijd en bij het

opstellen van een geactualiseerde ambitienota tot 2020' Afgelopen jaar zijn

gesprekken gevoerd met een groot aantal organisaties en partners die op

enigerlei wijze betrokken zijn bij de opgaven in het buitengebied. De

uitkomsten hiervan zijn gebruikt voor de evaluatie en vormen de basis voor

de actualisatie van de ambitienota.

c.bied*àu
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"Het gebiedsbureau is
onafhankelijk en deskundig en
kan daardoor als geen ander de
rol van verbinder en katalysator in
het buitengebied vervullen."

LLTB Roermond
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"Onze samenwerking le¡dt tot open en eerlijke
gesprekken die maken die ons werk kritisch
spiegelt. Onze samenwerking leidt tot energie die
we omzetten naar acties d¡e er ¡n het veld toe
doen. Onze samenwerking leidt tot acties die
anders zijn dan gemiddeld,"

Urgentieteam Brabant.

1.5 Constateringen

L.5.1 Opvattingen over de samenwerk¡ng
Het Gebiedsbureau is de broedplaats voor nieuwe ontwikkelingen en
initiatieven voor het buitengebied. Stakeholders zijn absoluut overtuigd van
het feit dat deze constructie leidt tot verbetering van de onderlinge
samenwerking in het buitengebied. De afgelopen 1_0 jaar heeft het
Gebiedsbureau zich ontwikkeld van een afwachtende en behoudende
organisatie naar een klein flexibel team dat permanent zoekt om kansrijke
mogelijkheden voor de regio Midden-Limburg te realiseren. Het is een
aanjager voor nieuwe regionale initiatieven die samen met gemeenten en
stakeholders in het buitengebied worden uitgewerkt. Daarnaast wordt
steeds meer een beroep gedaan om op te treden als (onafhankelijk)
procesbegeleider.

ln de periode 2Ot4 - 2016 ziln diverse nieuwe samenwerkingen en regionale
ontwikkelingen ontstaan. Nadat tezamen met de gemeenten de Midden-
Limburgse Agribusiness in Beeld is gebracht vervult het Gebiedsbureau het
programmamanagement binnen het Keyport Economisch Actieprogramma

Agribusiness. Bovendien worden de drie gemeenten vertegenwoordigt in
LLTL waarin samen met provincie, ondernemers en stakeholders de richting
voor de Limburgse land- en tuinbouw wordt gezocht. Hier is namens de
regio de input geleverd bij de totstandkoming van het provinciale

investeringsprogramma - Limburgse landbouw en tuinbouw Loont 2.0 -. We
zijn er als regio in geslaagd om, naast de investeringslijn - meerwaarde voor
de omgeving -, ook een nieuwe investeringslijn - perspectief voor
ondernemerschap - in het uitvoeringsprogramma te krijgen.

Evenzeer neemt het Gebiedsbureau namens de drie gemeenten deel aan
het lerend netwerk (Niet Vinken maar Vonken) binnen de 6 peelgemeenten.

Voor deze regionale werkgroep is het Gebiedsbureau het coördinerende en
faciliterende kennisknooppunt. Bovendien heeft de aanpak met proeftuinen
en Raad van lnspiratie bij het programma Buitengebied in Balans
(Nederweert), een enorme hoeveelheid bekwaamheid, informatie en
bewustzijn voortgebracht in de stappen om te komen tot een gezonde
veehouderij in een gezonde leefomgeving.

7

"Met vele partners de verbinding met het
gebied maakt en daarmee deze'binnen'
brengt. Het Gebiedsbureau is daarmee een
prominente partij voor de verdere uitbouw
van regionale samenwerking,"

OML
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De uitvoering van het Limburgse Kwaliteitsmenu is in 2Ot2 door de provincie

naar de gemeenten overgeheveld. Dit is samen met de drie gemeenten

voortvarend opgepakt wat resulteerde in de oprlchting van een regionale

kwaliteitscommissie waarvan het secretariaat door het Gebiedsbureau

wordt ingevuld. Verder is namens de gemeenten een initiërende,
coördinerende en uitvoerende rol vervuld bij de totstandkoming voor de 1e

en 2e tranche van de motie Leisure Midden-Limburg. Daarnaast wordt als

onafhankelljk voorzitter van de klankbordgroep Wijnaerden de stakeholders

begeleid en geraadpleegd in deze gebiedsontwikkeling met meerdere

doelstellingen.

3 OML - Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg
a Keyport - Midden-Limburgse triple helix organisatie om innovatieve ideeën te initièren,

ondersteunen en concretiseren

Sinds kort wordt namens de 3 gemeenten een stimulerende en initiërende

rol vervuld binnen OML3 en het Keyporf managementteam. Daarnaast zijn

in het SML-werkveld Landbouw & Natuurs afspraken gemaakt over de

thema's die in de POL uitwerking en de agenda van Midden-Limburg
opgenomen worden. Het Gebiedsbureau vervult hierbij voor de SML-

gemeenten een in houdelijke, adviserende en admi nistratieve fu nctie.

1.5.2 Opvattingen over de werkwijze
Gebiedsbureau wordt op dit vlak gezien als een positief voorbeeld.

Vergeleken met andere gemeenten springt deze regio er positief uit doordat
de 3 gemeenten er voor gekozen hebben om dit buitengebied-loket niet

binnen bestaande overheidsstructuren te plaatsen. Gebiedsbureau treedt
niet op de voorgrond maar zorgt op de achtergrond voor ondersteuning,

brengt partijen bij elkaar en vult kennisleemtes bij anderen organisaties op.

Op deze manier kan het netwerk en een platform voor alle stakeholders in

het buitengebied op een constructieve manier bijdragen aan het verbeteren

van bijvoorbeeld landbouwdoelstellingen door het agenderen van

knelpunten in regelgeving. Dit laat zien dat het netwerk meer kan doen dan

enkel het bieden van een platform voor uitwisseling van ervaring en

informatie. Denk aan de ad hoc bijdragen voor het landbouwadvies aan de

provincie voor de gebiedsontwikkeling N280-West, de ondersteuning bij de

subsidieaanvraag "Loeren bij de Boeren", het in beeld brengen van de

problematiek van het regionale landbouwverkeer of het tezamen brengen

van de aarzelende stakeholders bij de DHZ-pilot "Eiland van Weert".
Door te participeren en actief deel te nemen in diverse gebiedsoverstijgende

structuren, zoals SML-werkveld Landbouw en Natuur, Keyport Economisch

Actieprogramma Agribusiness en de coördinatie van Biobased initiatieven

Zevenellen, is er voor de 3 gemeenten een directe en openhartige relatie

met de provincies Limburg en Brabant, de regionale samenwerkingen

IT I

I

s SML - Samenwerking Midden-Limburg
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Netwerk Peelhorst (nu: FoodUp Brabant), Greenport Venlo (nu: Brightland
lnnovatiecentrum Greenport Venlo) en Agrifood Capital.

Daarentegen is het een verbetering in de afstemming zijn dat in een
periodiek werkoverleg met de gemeenten alle belangrijke ontwikkelingen
worden besproken. Deze aansturing is vooral in de breedte binnen de
gemeenten voor verbetering vatbaar. Verder blijft toegankelijkheid,
benaderbaarheid en fysieke bereikbaarheid van het Gebiedsbureau een
punt van aandacht. Daarentegen levert de nieuwe werkwijze om een dag
per week in het gemeentehuis van Leudal en Nederweert te werken veel
meerwaarde en voordeel op.

1.5.3 Opvaüingen over het effect en rendement van de projecten
Over het algemeen zijn de deelnemende partijen van mening dat de in de
ambitienota 20L4-2016 opgenomen opgaven voldoende rendement hebben
opgeleverd. Bijna alle opgaven zijn inmiddels in voorbereiding,
uitvoeringsgereed of in uitvoering. Middels de jaarlijkse rapportage van het
werkprogramma zijn de gemeenten hierover geïnformeerd. Door de rijks
bezuinigingen worden enkele groene en blauwe doelstellingen uit de
ambitienota niet gerealiseerd. Daardoor zijn diverse landschap- en
natuuropgaven (nog) niet gerealiseerd. Deze opgaven worden op dit
moment door andere partijen ingevuld. Daarentegen is de afgelopen jaren
de focus meer komen te liggen op een proactieve rol in de transitie van het
buitengebied. Belangrijkste speerpunt hiervoor is de kentering naar een
duurzame en slimme agrofoodsector. Daaraan is de afgelopen periode een
aanzienlijke zichtbare impuls gegeven.

I

"Als voor¿itter van klankbordgroep is er ruim inzicht
en belevingsgevoel voor alle belangenpart¡jen en
schept een vertrouwd gevoel, Om die reden van
mening dðt het verlengen van de samenwerking
noodzakelijk is gezien de kennis en inzet van
Gebiedsbureau"

Klankbodsroep Wiinaerden

"Zorgt voor nieuwe inzichten
voor benutting van het
bu¡tengeb¡ed in de breedste zin
van het woord,"

Viduro

"Door goed onderzoek en analyse heeft de regio haar
Agribusiness op terechte gronden weer omarmt. Wij
zijn blij met deze ingezette ontwikkelingen en willen
de komende jaren de samenwerking m,b,t. thema's en
opgaven graag continueren."

Citaverde college
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ln ieder geval willen we de in 2014 ingeslagen koers vasthouden. Bij deze

koers nemen de gemeenten het voortouw waarbij de stakeholders met hun

behoeften en de speerpuntsectoren het uitgangspunt zijn. Streven is het

verder blijven bouwen aan de ingezette samenwerking tussen regionale

ondernemers, onderwijs en overheden. Door het uitbreiden van de

achterbannen is een breed scala aan personen en organisaties betrokken
geraakt bij onze plattelandsagenda 20L4 - 2016. Dit is een belangrijke basis

en voorwaarde om als regio in 2O2O een vitaal buitengebied te creëren waar

iedereen op zijn of haar manier van kan profiteren en leren. Tenslotte willen
we al voorsorteren op samenwerking en resultaten met externe financiering
na 201,6.

Men dient van het besef doordrongen te zijn dat alleen via een

gemeenschappelijke en gezamenlijke aanpak er mogelijkheden komen om

hiervoor experimenteerruimte en budgetten te verkrijgen.

flì
1ìl

Het Gebiedsbureau kan hìerbij voor de gemeente de accountfunctie
vervullen bij het maken van een integrale afweging die binnen elk gebied

een toegevoegde waarde creeert. Deze functie zou vervolgens ook genomen

kunnen worden bij de SML-opgaven voor het werkveld Landbouw en

Natu ur:

K IHHI

i"fl; tlone Ëus¡es

* Naast de gemeenten zijn de andere stakeholders zeer positief over de

samenwerking en streeft men naar continuerlng van het

Gebiedsbureau.

ln een goed proces wordt gestuurd op doelen, beleid, het benodigde

draagvlak en gewenste vernieuwingen. Gemeenten moeten

duidelijker met andere stakeholders aangeven wat hieromtrent van

het Gebiedsbureau verwacht wordt en wat hìerbij de samenhang,

kader en beheer is.
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Het Gebiedsbureau is een lean en mean organisatie. Efficiënt, op haar
taken berekent met een hoog rendement. Bovendien is een heel
groot netwerk opgebouwd en is het voor SML, OML en Keyport
belangrijk om het Gebiedsbureau in te schakelen.

Het participeren in samenwerkingsvormen zoals Keyport, OMf
Greenbrains en anderen leidt tot een economische
structuurversterk¡ng van de drie gemeenten.

De focus is de afgelopen periode meer komen te liggen op een
proactieve rol in de transitie van het buitengebied en zijn om die
reden enkele landschaps- en natuuropgaven niet gerealiseerd.

Door meer coördinatie kan door andere gemeenten meer gebruik
gemaakt worden van de perspectieven, kansen en mogelijkheden die
er zijn ontwikkeld in Buitengebied in Balans (Nederweert).

Er wordt door gemeenten steeds meer gebruik gemaakt van de
aanwezige communicatielijnen van het Gebiedsbureau om personen
in contact te brengen met de juiste partners. Agenda's worden
afgestemd en vraagstukken worden in samenspraak tot uitvoering
gebracht. Dit leidt tot kennis delen en vernieuwing en ontwikkeling
van nieuwe vaardigheden. Vooral de samenwerking met
gemeentelijke afdelingen economie en vergunningen wordt steeds
hechter.

De toegankelijkheid als regionaal loket voor ontmoeting, overleg
plegen en vergaderen blijft een ongemakkelijk punt. Daarentegen
levert de nieuwe werkwijze om een dag per week in het
gemeentehuis van Leudal en Nederweert te werken veel pluspunten
op.

I

I

"Wij ervaren het gebiedsbureau als de
partij die in staat is om de verbinding te
leggen tussen diverse belanghebbenden of
belanggroepen in het buitengebied."

LLTB Weerterland - LLTB Winning

"Samenwerken door kennisuitwissel¡ng bij concrete
projecten (oplossen knelpunten en strategische
visievorming om te komen tot een voedselsysteem en
landelijk gebied dat goed is voor mens, dier en
omgeving) en het delen van ¡nspiratie staðt centraal bú
onze samenwerking. Deze is altijd bijzonder goed
geweesU vanuit een gezamenlijk belang om concrete
stappen te zetten naar een duur¿aam buitengebied (via
bewustwording en projecten)."

Netwerk Peelhorst
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t.7 Aanbevelingen

r De gemeenten willen het Gebiedsbureau voortzetten als een

samenwerkirgsverband dat zich richt op het buitengebied met het

zwaartepunt op gezonde leefomgeving, agribusiness en landschap.

Er dient een actualisering te komen van de ambitienota. Deze

ambitienota dient niet alleen als een beschrijving van de koers van het

Gebiedsbureau tot 2010, maar ook als onderlegger voor de

meerjarenbegroting 2017 - 2020. Hierin moet de financiering van

proces en uitvoering verantwoord worden.

Het Gebiedsbureau te blijven faciliteren vanuit het gemeentehuis

Weert echter wel continuering van het nieuwe werken met
werklocaties in alle 3 de gemeenten.

Door in de toekomst nog budgetten (PlO, LLIL 2.0, DHZ, POP3) voor
het buitengebied te verkrijgen is samenwerking tussen gemeenten en

provincie een basisvoorwaarde. Het Gebiedsbureau vervult hierbij een

spilfunctie.

De enige manier om aan budgetten of experimenteerruimte te komen

is om coalities te smeden. Maak hiervoor gebruik van het netwerk
welke door het Gebiedsbureau in de afgelopen jaren gevormd en

opgebouwd is.

Verbeter de communicatie naar stakeholders en inwoners in de regio

en laat zien waar je mee bezig bent.

Gezien de aarwezige budgetten en beschikbare tijdspanne dient er op

de thema's verbindend landschap, gezonde leefomgeving, duurzaam

ondernemerschap en duurzame locaties focus komen te liggen op de

aanpak en uitvoering van de thema's binnen de agenda voor de

komende jaren.

Versterken van de regionale netwerken door het organiseren van

themagerichte conferenties bv. over vrijkomende agrarische

bebouwing.

Uitrol van leerervaringen vanuit Buitengebied in Balans (Nederweert)

naar andere gemeenten om te komen tot een gelijksoortige aanpak.

Het versterken van de interregionale agri & food-netwerken door te
participeren in netwerken als FoodUP Brabant (voorheen Netwerk de

Peelhorst), Brightland lnnovatiecentrum Greenport Venlo (BlNGV,

voorheen Greenport Venlo) en Agrifood Capital.

Opstellen van een breed gedragen regionale landbouw & natuurvisie

zal leiden tot het opzetten van een gewenste SML-overlegstructuur en

een doorlopende thematische agenda met daaraan gekoppeld

concrete resultaten in de vorm van uitgevoerde initiatieven.
Loketfunctie dient bij Gebiedsbureau te liggen.
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2 ACTUALISATIE AMBITIENOTA tot 2020

2.L Actualisatie

De ambitienota is een instrument waarmee het Gebiedsbureau heeft laten
zien hoe het zijn proactieve rol invult in de transitie naar een duurzaam
buitengebied. Transitie betekent dat zaken voortdurend in beweging zijn. De
wereld verandert. Wij beïnvloeden de verandering en bewegen zelf mee.
Daarom is het ook noodzakelijk om periodiek de ambitie te actualiseren.
Met de actualisatie van de ambitienota 201,4-2016laat het Gebiedsbureau
zien hoe een proact¡eve rol in te vullen in deze transitie. De
plattela ndsagenda van u it de a mbitienota 2014-2016 heeft een du idel ij kere
structuur en nadrukkelijke focus gekregen.

De samenhang tussen de thema's en met andere beleidsprogramma's wordt
versterkt in de actualisatie van de ambitienota tot 2020. Hierbij past dat er
op enkele thema's meer nadruk komt te liggen. Hiermee reflecteren we op
de rol die we pakken en op de dingen die we doen (lerende organisatie) en
kan het regionale bestuur inspelen op de actuele ontwikkellngen en
behoeften van de regionale agrofoodsector in het buitengebied.
Besturen in deze tijd vraagt vooral van overheden permanente aandacht
voor verbinding. Dit doen we onder andere door het activeren,
ondersteunen en in positie brengen van anderen. Dit vraagt om een

proactieve rol van het Gebiedsbureau, zowel op regionaal, provinciaal en
soms nationaal niveau. Zeker een majeure uitdaging als het vernieuwen van
de agribusiness kan alleen slagen als het een inspanning is van velen. De
overheid staat daar niet boven, maar staat er middenin. Dit betekent:
"Samen dingen anders doen".

Een agenda met daarbinnen 6 thema's

1. Versterken en verduurzamen landbouw
2. Kraamkamerfunctie VAB's

3. Gezondeleefomgeving
4. Aantrekkel¡jk landschap en robuuste natuur
5. Natuurlijke watersystemen
6. Gebiedsontwikkelingen

Kern van de actualisatie van de ambltienota tot 2020 is

Gemeenten hebben in 2016 een heldere stip op de horizon
voor de landbouw, de gehele agrofoodsector en het
buitengebied geformuleerd, die vanuit de bestaande kaders,
veel scherper weergeeft hoe Midden-Limburg er als duurzame
agribusinessregio met een gezond buitengebied uitziet en wat
dit betekent voor de betrokken partijen in het buitengebied en
de agribusiness;

De rol van de overheid verschuift steeds meer van kader
stellend, naar stimulerend en verbindend. De focus komt
steeds meer te liggen op innovatie, gezondheid, het sluiten van
kringlopen en het leveren van toegevoegde waarde en
hierdoor versterking van de economische positie van de
agrofoodsector. Door de focus op een aantal grote projecten
en radicale innovaties die het huidige productiesysteem
binnen Agrofood gaan doorbreken, zullen we stappen zetten ¡n

de richting van een gezonde leefomgeving.

15
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De benadering van de landbouw moet integraler. Dit betekent
dat we de keten meer betrekken in de gewenste transitie en dat

er meer samenhang tussen opgaven in de landbouw en de

andere maatschappelijke opgaven wordt gelegd. Deze transitie
gaat ook bijdragen aan de realisatie van doelstellrngen op het
gebied van economie, energie, milieu (vooral bodem, water en

lucht), natuur en samenleving;

Door dit elcht veel meer samen rnet onze (bekende en nieuwe)
partners {)p te pakken, wordt de vooruitgang zowel door
overheid, bedrijfsleven, onderwijs als maatschappel ijke

organisaties gedragen en gestimuleerd. De komende jaren gaan

we voor het bereiken van de provinciale doelen en opgaven op

het gebied van natuur sterk inzetten op een gebiedsgerichte

aanpak conform Platteland in Ontwikkeling (PlO) Hierbij maken

we gebruik van slimme combinaties tussen natuur en andere

functies om gezamenlijk en efficiënter onze doelen te bereiken.

ilt.

tv.

Het Gebiedsbureau heeft de afgelopen jaren een duidelijk beeld gekregen

hoe diverse aspecten van het buitengebied ervoor staan. Belangrijke vragen

daarbij zijn welke systeemtransities noodzakelijk zijn om gewenste

structurele verbeteringen tot stand te brengen, en hoe deze

systeemtransities te bereiken in veranderende tijden.
Daarmee rijst op vele beleidsterreinen de vraag wat de rol van de overheid
hierbij kan zijn. Welke opties zijn er op de diverse schaalniveaus voor
wijzigingen en ander beleid? Met deze actualisatie wil het Gebiedsbureau

bijdragen aan het beantwoorden van dergelijke vragen. Hiervoor maken we

gebruik van kennis op een groot aantal inhoudelijke vakgebieden op het
snijvlak van Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheid en Economie.

2.2 Ambitie

De uitdaging voor de komende jaren is om in Midden-Limburg een

aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving te creëren en te koersen op

een transitie naar duurzaam ruimtegebruik met een innovatieve agrisector

als vliegwiel. Het economische rendement is niet alleen verbonden aan

productie maar ook aan kennisontwikkeling en andere maatschappelijke

diensten. Daarmee wordt niet alleen de lokale verankering verstevigd maar

ook de positie van de agribusiness in internationale context wordt daarmee

versterkt.

&bidr¡lt.u-ry-
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2"3 Wat gaan we doen

Deze ambitienota beschrijft op hoofdlijnen de koers van het Gebiedsbureau

voor de komende jaren.

Om focus te houden is het goed om ons op een aantal thema's te richten en

daarvoor bijeenkomsten te houden waarin de voorlopers en innovators

bijeenkomen om de eerste stappen te maken. Vervolgens ontstaan vanzelf

projecten waarin energie zit en waarmee aan de slag gegaan kan worden.

Met behulp van de onderstaande 6 speerpunten willen we deze

ambitie/opgaven realiseren :

Overlast aanpakken

Daar waar zich knelpunten voordoen die lokaal veel overlast

geven zoeken betrokkenen naar een lokale oplossing. Met als

basis de constructieve dialoog tussen lokale betrokkenen, met

de gemeente als trekker. ln 2015 is een pool opgezet van procesbegeleiders

die dit werk kunnen voortzetten. De gemeenten Seven de lokale

betrokkenen de ruimte om een passende oplossing te vinden en levert -

waar mogelijk - een bijdrage.

Gezondheid
Gezonde voeding is cruciaal voor de agribusiness van de

toekomst. De consument wil gezond voedsel. Dit stimuleert
alle spelers in de keten om hier aan te werken. Gezondheid is

ook erg belangrijk voor de bewoners van het buitengebied. Zij mogen niet

worden gehinderd door zaken die hun gezondheid kunnen bedreigen.

Gezondheid van mens én dier is onontbeerlijk voor een duurzame, slimme

agribusinessregio.

lnnovatie
lnnoveren is absoluut noodzakelijk voor de transitie. Alleen dan

ontstaat een sector van topkwaliteit. We werken aan de

'biobased economy' waarin alle grondstoffen optimaal worden

benut. En we werken aan innovatieve verdienmodellen: onderscheidende

producten, ketensamenwerking en ondernemen in lokale netwerken. De

provincie en Keyport ondersteunt dit met diverse stimuleringsregelingen,

het versterken van onderlinge samenwerking, het creëren van cross-overs

met design, marketing, high tech, gezondheid etc. en aan het toegankelijk

maken van innovaties.

'',)t
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Voor 2020 moet er in de regio het nodige gebeuren, zodat we klaar zijn

voor de toekomst. De uit de ambitie volgende opgaven voor het

Gebiedsbureau tot 2020 zijn:

¡ Herstel van vertrouwen tussen ov:rheìd, haar burgers en haar

ondernemers via het voorkomen van overbelaste situaties op

lokaalniveau;
r Gezonde landbouw in een gezonde leefomgeving;
I Voorkomenvanonaanvaardbaregezondheidsrisicc's;
r Herstel van vertrouwen tussen ke:enpartners via het bouwen van

nieuwe partnerships in de voedse keten;
. Bereiken van de provinciale doelen en opgaven op het gebied

van natuur, water en landschap en daarbij sterk inzetten op een

gebiedsgerichte aanpak conform Platteland in Ontr,vikkeling

(Pto);
. Cre¡ðren van toegevoegde waarde via kwaliteit en zich van het

gangbare onderscheidende producten;
r Uitwerking aan de totstandkoming van het

uitvoeringsprogramma SML-LEN net concrete acties die nodig

zijn om de regionale ambitie voor landbouw en natuur te
bereiken.
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Kringlopen
De noodzakelijke transitie kan alleen plaatsvinden als de
gehele keten in samenhang verandert. Daarbij leggen we de
focus op Noordwest-Europese schaal. Door samen de transitie

op te pakken en stap voor stap ketens te sluiten zal uiteindelijk elk
onderdeel waarde toevoegen. Denk aan zaken als mestbewerking,
mestverwaarding, bodembeheer en het sluiten van de keten bij Retail en
consument.

PIO - platteland in ontwikkeling
De samenwerkende regio heeft hierin het initiatief, met
gemeenten als belangrijkste partners in de uitvoering en
handhaving. Platteland in Ontwikkeling richt zich op

gebiedsgericht en geïntegreerd werken in het platteland. Het is een nieuwe
manier van werken. De ambitie is het realiseren en verbinden van
(maatschappelijke) doelen op het vlak van natuur, water, landbouw,
toerisme en recreatie en monumenten. Maar ook samenhang met stedelijke
ontwikkeling, leefbaarheid, duurzaamheid of andere thema's kan aan de
orde zijn. De energie die in een gebied aanwezig is, is een belangrijk
startpunt voor PlO.

Netwerken en uitvoeren
Het bruist van de ideeën om het buitengebied te
transformeren. Het Gebiedsbureau is destijds in het leven
geroepen om iedereen die zich betrokken voelt een podium te

bieden, ideevorming aan te jagen en vernieuwers met elkaar in verbinding te
brengen. Het Gebiedsbureau opereert los van de agenda's van de
belanghebbenden in de sector, waaronder ook de provincie. Er is de vrijheid
n¡euwe wegen te zoeken en out-of-the-box te werken om te proberen de
grenzen te verleggen en nieuwe oplossingen te vinden voor hardnekkige
problemen.

2.4 Hoe gaan we dat doen

Het werk van het Gebiedsbureau wordt omschreven als stimuleren,
aanjagen, organiseren, signaleren en faciliteren. Met andere woorden: het
Gebiedsbureau heeft een sterk procesgeoriënteerde rol. Het Gebiedsbureau
netwerkt, zoekt innovatie en verbindt inhoud en proces. Deze werkwijze is

heel herkenbaar en laagdrempelig. De focus van het gebiedsbureau ligt op
de inhoud, visie, en inspiratie als onmiskenbare onderdelen van de
ontwikkeling en uitvoering van projecten. (zie voor uitvoerige toelichting
over werkwijze bijlage 2).

Gebiedsbureau is van een vooral projectmatige aanpak gegroeid naar
processturing, vormgegeven in 6 samenhangende speerpunten. Elk

speerpunt krijgt een gemeentelijk trekker met een team van medewerkers
vanuit de stakeholders. De thematrekkers vormen, samen met het
Gebiedsbureau, het Ambtelijk en Bestuurlijk overleg Gebiedsbureau.

ln bijlage 3 staan de eerste initiatieven die vanuit gebiedsbureau geinitieerd
en gecoördineerd worden. Het is een dynamische lijst, waar initiatieven bij
zullen komen maar ook tussentijds af zullen vallen. Aan deze initiatieven
zullen, naast deskundigen op het gebied van agrofood, ook (afhankelijk van
het specifieke project) deskundigen van andere beleidsvelden deelnemen.
Agrofooddeskundigen zullen ook deelnemen aan diverse projecten die
vanuit andere beleidsvelden worden geïnitieerd en gecoördineerd. Daarmee
wordt het gemeentelijke beleid integraal uitgevoerd.

't9 ¡|)
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2.5 Gewenste resultaten

2.6 Aanpak

Gebiedsbureau richt zich op gebiedsgericht en geïntegreerd werken in het
buitengebied. Het is een manier van werken dat met name succesvol kan
zijn door een nauwe samenwerking tussen de verschillende stakeholders.
Om dit te kunnen uitvoeren wordt gewerkt volgens onderstaand principe.

De gemeenten kan bij bovenstaande niveaus verschillende rollen vervullen
(kader stellend, faciliterend, stimulerend) en verschillende instrumenten
i nzetten. Bijvoorbeeld strikte toepassing van beleidskaders
(vergunningverlening, toezicht en handhaving) of juist bieden van
experimenteerruimte, regionale en provinciale fondsen en subsidies en de
inzet van grond (kavelruil, pacht).

.;
&biëd-ite¿u-ry"

De actualisatie van de ambitie tot 2020 moet resulteren in twee
gewenste resultaten:

Een economisch gezonde en marktgerichte productieketen,
zichzelf organiserend volgens de principes van de circulaire
economie.
Een goede woon- en leefomgeving, waarbij we nadrukkelijk
kijken naar een gezond buitengebied.

ll.
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Gebiedsbureou Weert - Nederweert - leudol
De fiets beweegt zich voort ìn het buitengebied von Weert, Nederweert en Leudol en komt langs
ondernemers, burgers, toeleveranciers, organisaties, overheid en consumenten. Tiidens de

"fretstocht" worden de speerpunten in uitvoering geb,acht. Deze ziin nodig om gezomenliik

het einde van de route, de oryaven en ombities, te bel¡alen.
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Alles beweegt minimaal naar voren: ook stilstand is
achteruitgang. Wij stimuleren grote sprongen voorwaarts
om voorbeelden te creÈiren van het lonkend perspectief.
Deze benadering is integraal: werkt vanuit de
maatschappelijke opgaven en maakt de verbinding in de
keten.
Terugtrappenis niet (meer) mogelijk. Aan de achterkant
verdwijnen in¡tiatieven die onderweg zijn "blijven hangen",
stoppen of schakelen over naar een andere benadering.

De bewegende trappers moeten uiteindelijk resulteren in het samenbrengen
van de twee gewenste resultaten (2.5).

2.7 Financiering

Om de ambitie en opgaven te kunnen realiseren is een slagvaardige
organisatie en een grotere aanwezigheid "in het werkveld" noodzakelijk.
Voorwaarde hiervoor is dat de continuiteit geborgd is om hieraan

structureel en meerjarig te kunnen werken. Dit vereist investeringen van alle
betrokkenen en belanghebbenden, zowel in financiële zin als in het ter
beschikking stellen van menscapaciteit voor het initiëren, ontwikkelen en
u itvoeren va n regiona le structu urversterkende activiteiten.

Gebiedsbureau wordt gefinancierd door de drie deelnemende gemeenten.
De gemeenten dragen elk jaarlijks een bedrag van € 35.000 bij voor het
uitvoeren van activiteiten gericht op de versterking van het regionale
buitengebied. De totale jaarlijkse bijdrage door de gemeenten bedraagt €
105.000.
Daarnaast heeft het Gebiedsbureau in de periode 2014-201,6 de uitvoering
van projecten en processen geinitieerd en tot uitvoering gebracht welke met
procesmiddelen die in het kader van SML, Keyport en OML ter beschikking
zijn gesteld aan het Gebiedsbureau. Dit betekent dat het Gebiedsbureau,
ondanks haar ambities voor de periode 2Ot6 - 2020, met de huidige
capaciteit in 2O!7 maar nauwelijks kan versnellen.

Gebiedsbureau wil in de periode 201,6- 2020 nadrukkelijk stappen maken
om in Midden-Limburg een aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving te
creeren en te koersen op een transitie naar duurzaam ruimtegebruik met
een innovatie agrisector als vliegwiel. Dit is niet alleen noodzakelijk om
invulling te geven aan de ambities en opgaven maar ook om niet verder
achterop te raken bij de andere regio's in Zuidoost Nederland.

Dit heeft enkel kans van slagen indien de stakeholders bereid zijn om te
blijven investeren in samenwerking t.b.v. de realisatie van de ambitie en
opgaven. Ook in dit geval is het aloude 'kosten gaan voor de baten' van
toepassing. Versnellen en excelleren, kan immers niet zonder dat er sprake
is van extra investeringen, zowel in financiële zin als ook wat betreft het ter
beschikking stellen van menscapaciteit (bv van provincie) voor het initiêren,
ontwikkelen en uitvoeren van regionale structuurversterkende activiteiten.
Voor de periode 2017 -2019 zal het Gebiedsbureau wederom een beroep
doen op de drie gemeenten voor de financiering van haar activiteiten
(proces en start van de uitvoering). Een verzoek zal in september 2016
worden aangeboden aan de colleges van de deelnemende gemeenten.

*ot*l*uu-ry

De strategie b¡j het in uitvoering brengen van deze beide gewenste
resultaten is:

Strategie is klein beginnen, dan bekijken of het groot werkt;
Verdeling van generaties en ondernemers;
Per speerpunt steeds verschillende partijen mee laten doen;
Bestaande zekerheden loslaten.

¡
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Daarnaast zal worden verkend of en op welke wijze er een vervolg kan

worden gegeven aan de op 1- januari 201-5 en l januari 2016 gestarte

uitbreiding van werkzaamheden en mogelijke verregaande samenwerking

met de regionale partners OMI Keyport2020 en SML. Verder gaan binnen

de PIO projecten partijen een samenwerkingsovereenkomst aan. ln deze

samenwerkingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over hoe werken

we samen (de project organisatie), wat gaan we doen (de doelen) en hoe

regelen we de financiën (via het principe alle doelen en middelen

samenvoegen; zorgen dat het totaal mee' is dan de som der delen).

2.8 Evaluatie en mon¡toring

ln 20L9 willen de deelnemende gemeenten een evaluatie van de

ambitienota tot 2020 uitvoeren. Daarmee wil men zicht krijgen op de

efficiëntie en de effectiviteit van de uitvoering van de ambitie in relatie tot
de opgaven.

De resultaten van de evaluatie zullen ook een belangrijke input vormen voor

de volgende termijn. Mede op basis hiervan kan worden bezien welke

gemeentelijke inzet voor het Gebiedsbureau in de volgende periode

wenselijk is.

Het Gebiedsbureau is één van de radertjes in het transitieproces. Het succes

in processen waarin meerdere partners coöperatief samenwerken is moeilijk

af te lezen uit harde, direct meetbare indicatoren. Samen met de

gemeenten zullen we dus een nieuwe manier moeten vinden waarmee we

naar elkaar op een voor het proces relevante manier verantwoording over

de voortgang kunnen afleggen. Hiervoor wil het Gebiedsbureau met de

gemeenten een methodiek ontwikkelen hoe zicht te houden op de

voortgang van de stappen en wat deze opleveren voor de deelnemende
gemeenten. Doel is om op een voor het proces relevante manier

verantwoording over de voortgang afte kunnen leggen.

Tussentijdse rapportage over de voortgang van de ambitienota, de

resultaten van de ambities en werkprogramma vindt jaarlijks plaats in
januari. Het is belangrijk om te laten zien waar de 3 gemeenten staan in hun

transitie naar een duurzaam, gezond en slim buitengebied.¡ Herstel van vertrouwen tussen o'¡erheid, haar burgers en haar

ondernemers via het voorkomen van overbelaste situaties op

lokaal niveau;
. Gezonde landbouw in een gezonde leefomgeving;
¡ Voorkomenvanonaanvaardbaregezondheidsrisicr's;
¡ Herstel van vertrouwen tussen ketenpartners via het bouwen van

nieuwe partnerships in de voedselketen;
. Bereiken van de provinciale doelen en opgaven op het gebied van

natuur, w¿ter en landschap en daarbij sterk inzetten op een

gebiedsgerichte aanpak conform Platteland ìn Ontwikkeline (PlO)

r Creêren ven toegevoegde waarde via kwaliteit en zich van het

gangbare onderscheidende producten.
¡ Uitwerking aan de totstandkoming van het uitvoeringsprogramma

SML-LEN met concrete acties die nodig ziln om de regionale

ambitie voor landbouw en natuu'te bereiken.

D t doen we in elk geval op de volgende manieren

' ln 2016 samen met gemeenten een digitale kaart van de regio

ontwikkelen waarop de verduurzaming van en innovaties binnen

de gehele agrofoodketen en buitengebied zijn aangegeven. Zo

wordt niet alleen zichtbaar hoe de primaire sector zich

verduurzaamt, maar ook welke belangrijke innovaties in de rest

van het buitengebied worden gerealiseerd.
¡ Een jaarlljks symposium waar bezoekers kunnen horen, zien en

beleven hoe de transitie verloopt, welke successen er al geboekt

zijn, aan welke innovaties wordt gewerkt.
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BIJLAGE 1: RESULTATEN 2014 - april 2Ot6

Hieronder zijn per thema de ambities en de resultaten weergegeven welke
voortkomen uit de ambitienota 2Ot4-2016.

1 tANDBCIUW

Ambitie 2014 en verder
Voor de komende jaren zijn dit de belangrijkste opgaven voor de regio:
lnzet op Afwaartse beweging: het verminderen van geur- en
ammoniakhinder blijft een belangr'rjk doel. Het grote aantal stoppende
boeren biedt kansen maar deze ontwikkeling kan worden ondersteund
door beleid of ¡nstrumenten.
De Verduurzaming van de landbouw is gericht op energiebesparing,
du u rza me energieopwekking, mestverwerki ng, em issiemaatregelen,
landschappelijke inpassing, agrarisch natuurbeheer, dierenwelz'rjn en
gezondheid. De grootste opgave l¡gt in een duurzame bedrijfsvoering die
ook economisch gezond is. ln de amb¡tienota Limburgse Landbouw
Loont worden de maatregelen vooral ingezet op de voorlopers.
Samenwerking Limburgse Land en tuinbouw Loont (LLIL): Op drie
vlakken is regionale samenwerking een belangrijk middel: in
kenn isontwikkeling, a ls gesprekspa rtner voor het provi ncie/r'rjk e n

belangenorganisaties en in ontwikkeling van eventuele instrumenten of
strateg¡eën.

Belangrijke resultaten in2Ot4 - September 2OL6
. Opstellen en implementeren van concept nietvinken moor

vonken (201,4) en verder implementeren van het concept (2015)
met daarbij de volgende behaalde resultaten;

10 uitgewerkte casussen waarvan 3 als dialoog opgepakt
(201,4)

o Heidsepeelweg
o Roffert

o St. Geertruid
8 uitgewerkte casussen waarvan een advies is gegeven aan
de desbetreffende gemeente (2015)
o Hollander / Heide
o Drabbelsweg
o Roffert
o Castertstraat
o Roffert
o Hardsteeg
o Karreveld
o Liskeshoek

Overtuiging dat ondernemer zijn ontwikkelruimte zelf moet
verdienen

Aanleiding om leertraject Expeditie Ruimte op te starten
Opstart (201,4) en uitvoering (2015) van majeur programma
Buitengebied in Bolans

o Opzetten van proeftuinen incl. subsidieaanvraag
o Opgedane kennis, aanpak en ervaringen vanuit het

concept Buitengebied in Balans (BiB)communiceren en
verder brengen naar de andere gemeenten en
ondernemers;

o Afstemmen provincie en ministerie voor ontwikkelen
nieuw instrumentarium

o Visievorming van onderaf m.b.v. Raad van lnspiratie
o Bijdrage geleverd aan actieplan vitalisering

va rkenshouderij voor Prod ucenten Orga n isatie
Varkenshouderij (Rabobank, LTO, min van EZ)

Aanhaking bij topsector ogri & food
Mede uitvoeren van doelstelling vanuit provinciale ambitie
Limburgse Lond- en Tuinbouw Loont L.0;
Bijdrage vanuit de regio geleverd aan het opstellen en het
uitvoeringsprogramma van de provinciale ambitie Limburgse
Land- en Tuinbouw loont 2.0;
Opstarten (2014) en oplevering en afronding (201-5) van
groep van 25 melkveehouders met project: 

c,b,rd$uj!ì¡!
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kringlooplandbouw als sleutel tot gezonde bodems,

bedrijfwoering, leefomgeving én nieuwe

samenwerkingsverbanden
Bij het programma 'Buitengebied in Balans' is vooral de nadruk
gelegd cp de proeftuinen en de bijeenkomsten van de Raad van

lnspiratie. ln 201-5 heeft deze raad, die bestaat uit 11 personen

die verbonden zijn met het buitengebied van Nederweert, een

advies uitgebracht over de stappen die genomen kunnen

worden voor een buitengebieC dat meer in balans is. Het advies

bevat deels concrete acties, die door de gemeente al dan niet in
samenrverking met andere partijen kan worden opgepakt en

deels een basis om te komen :ot een nieuwe visie voor het
buitengebied van NederweerT.Zo kunnen de waarden, die door
de Raad van lnspiratie heeft g=noemd, zowel a s basis dienen

voor het uitwerken van concrete maatregelen als ook een

onderbouwing vormen voor het nieuw op te stellen

bestemmingsplan.
- ln 2015 is er op meerdere manieren gewerkt aan de

bouwstenen om uiteindelijk te komen tot een nieuw
bestem mingsplan voor het buitengebied.

- Er is intensief overleg gevoerd met zowel provincie als het

ministerie van lnfrastructuur en Milieu om te onderzoeken

of er aanvullend beleid kan worden opgesteld voor het

terugdringen van de fijn stof in Nederweert. Dit heeft nog

niet tot het gewenste resultaat geleid alhoewel de

verwachting is dat de nieuwe omgevingswet meer

mogelijkheden voor de gemeente gaat bieden. Wel heeft
het ministerie inmiddels aangeboden de gemeente te
faciliteren met een zgn. 'proefstalregeling'vanwege de

specifieke fijnstof-situatie in Nederweert.
- Het overleg met het minis.terie heeft geleid tot een

aanmelding voor de l-2e tranche van de Crisis en

Herstelwet. Als deze med o 201-6 wordt gehonoreerd dan

krijgt de gemeente de bevoegdheid om een

bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op te stellen

waarin milieu- en ruimtelijke kwaliteiten integraal als

toetsingskader kunnen worden opgesteld. Ook krijgt de

gemeente de bevoegdheid om maatwerkvoorschriften op te

stellen voor'stilzitters'.
- Daarnaast heeft het overleg met het ministerie er toe geleid

dat er speciaal voor Nederweert een proefstalregeling in het

leven is geroepen. Hiermee kunnen we innovatie stimuleren
onder de voorwaarde dat de emissies van fijn stof of geur

afnemen.
Het reserveren van budget t.b.v. 18 innovatievouchers "green

Brains" voor Midden-Limburg om op een laagdrempelige wijze

kennis te ontsluiten voor de bedrijven
Voor en samen met de 3 gemeenten een beleidsrichting voor
mestve rwerki n g opgeste ld

Het opzetten van een lerend kennisnetwerk om zo de gewenste

afstemming rondom gezamenlijke landbouw-thema's in de regio

Noord- en Midden-Limburg plaats kan vinden. Vanuit het

kennisknooppu nt kunnen ook bestu urlijke ontmoetingen rondom
deze thema's, los van de bestaande overlegstructuren, worden
georganiseerd. Daarmee wordt voorkomen dat overleg om het

overleg wordt gecreëerd en dat het ontmoetingen worden die echt
ergens over gaan.

Het opzetten knooppunt voor de 6 Peelgemeenten voor het verder

uitrollen van de omgevingsdialogen m.b.v. het concept nietvinken
maor vonken, waarbij de deelnemende gemeenten budget neutraal

inzet plegen.

Ra pportage geu rwaa rnem i ngen door bu u rtbewoners na bij

vleeskuikenbedrijf waarbij gekeken of het toepassen van ander

strooiselmateriaal een verlagend effect had op de geurhinder.

¡
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2 LEEFBAARHETD (tNCr. WONEN EN WERKEN)

Ambitie 2Ot4 en verder
Voor de komende jaren zijn de belangrijkste opgaven:
Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB's) als kans voor nieuwe
economie: leegkomende stallen en boerderijen bieden een kraamkamer
voor (startende) ondernemers. Door hier vooraf op in te spelen kan een
balans worden gevonden tussen goede nieuwe bestemmingen en de
kwaliteit van het buitengebied
Food als economische motor: agri-food is één van de speerpunten van
Keyport. Het betreft de hele keten van productie tot en met horeca en
thuisconsumptie. Food is bij uitstek een verbindende factor tussen stad
en platteland.

Opzet van nieuwe combinaties in de voedselsector: het ontwikkelen van
nieuwe, gezonde producten in de Keyport regio verhoogt de toegevoegde
waarde in de agribusiness. Het Gebiedsbureau gaat om dit te realiseren
de programmalijn agribusiness binnen Keyport invullen.

Belangrijke resultaten in2O14 - september 2Ot6
. ln kaart brengen van de huidige toegevoegde waarde en

werkgelegenheid van het totale agricomplex binnen de Keyport
regio; Agribusiness in beeld;

. Opstellen van een Economisch Actieprogramma voor de Agribusiness
met als doel:
- Het creeren van een innovatiemilieu waarbinnen doorlopend

nieuwe producten en processen ontstaan met als eindelijk doel
het realiseren van nieuwe business voor het agribusiness complex
in de regio Keyport 2020.

- Het vergroten van de leefbaarheid van het gebied door meer
verbinding(en)te laten ontstaan, zowel binnen de
bedrijfskolommen van de sectoren die gerelateerd zijn aan het
agribusiness complex als ook tussen de sectoren en de omgeving
op basis van open community en dialoog.

- Opstellen van subsidieaanvraag bij Keyport 2020 met deelname
van diverse stakeholders met daarin sluitende begroting en
financiering.

Rapport; Managementmaatregelingen voor vermindering
geuroverlast bij veehouderijbedrijven

- Opzetten van geuronderzoek bij pluimveebedrijf m.b.v.
geurpanel van overheden en buurtbewoners
Lid klankbordgroep en input vanuit gemeenten

Eerste aanzet om te komen tot het ontwikkelen van nieuw
instrumentarium voor VAB's;
Via Netwerk Peelhorst het volgen van enkele trainingen rondom
procesbegeleidi ng omgevingsdialoog
Het als voorzitter initieren, begeleiden en raadplegen van de
klankbordgroep Wijnaerden Accent lag om breed draagvlak te
verkrijgen voor de Notit¡e Reikwijdte en detailniveau als Bouwsteen
voor de op te stellen Milieu effect Rapportage
Samen met gebiedspartijen een start gemaakt tot een: netwerk
Tungelroysebeek
Tezamen met nabij gelegen ondernemers, gemeente Leudal en
provincie een landbouw advies opgesteld voor de
gebiedsontwikkeling N280-west met daarin de uitgangspunten
en mogelijk instrumentarium. Dit advies is aangeboden aan
gemeente Leudal en provincie Limburg
Samen met Midden-Limburgse gemeenten de knelpunten in beeld
gebracht bij de problematiek van het landbouwverkeer;
Organiseren van symposium tijdens de LIV in Venray welke was
bedoeld voor provincie, gemeenten, ondernemers, omwonenden en
LLTB. Doel was om de resultaten en ervaringen van de aanpak van
"niet vinken maar vonken" te presenteren en het eindrapport aan te
bieden aan provincie, LLTB en gemeenten. Daarnaast wordt door de
gemeenten het startschot gegeven voor de officiële start van:
- Oprichten van kennisknooppunt
- Uitbouw agro-breed
- Formeren kennisnetwerk

t
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Organiseren van 5 bijeenkomsten en een aantal gesprekken om het

project "Eiland van Weert" en de samenwerking hierbij tussen de

partners Gemeenten Weert en Nederweert, LLTB, Waterschap Peel

en Maasvallei en Stichting ARK weer vlot te trekken.

- Heeft geresulteerd in de ondertekening van een drietal
samenwerki ngsovereenkomsten met provi ncie.

- Opstellen advies vanuit de gemeente Weert en Nederweert

op basis van alle geluiden vanuit de diverse stakeholders, om

samen met ARK, LLTB, Waterschap en provincie de

coördinatie van PIO project te bepalen.

- Provincie heeft hierop besloten het trekkerschap bij de

gemeenten te leggen.

3 VRIJËTIJÐSECONOMIE

Ambitie 2Ot4 en verder
Voor de komende jaren zijn dit de belangrijkste opgaven:

Doorontwil.:kelen van de projecten vanuit de motie Leisure rondom de

Maasplassen, de Pelen en het grenspark Kempenbroek.

Ontwikkelen van de recreatieve poorten:de poorten bieden een

combinatie van parkeren, route informatie en horeca, op die plekken

waar de na:uurgebieden de druk aankunnen.

Het ontwikkelen van waterrecreatie op diverse kanalen: in combinatie
met de gebiedsontwikkeling Nederweert noordoost en de verbreding van

de N266-N275 zijn er kansen om waterrecreatie op deze kanalen te
versterken

De groene achtertuin: het platteland wordt steeds meer gezien als

groene achtertuin voor het stedelijk gebied. Doorontwikkeling van het

netwerk var routestructuren op het gebied van wandel- fiets- en

ruiternetwerken zoals beschreven in de motie Leisure.

We hebben ons als programmamanager voor de GOML voornamelijk
gericht op het versterken en versnellen van de opgaven in de

programmalijn LNR, motie Leisure Midden-Limburg en de samenhang met

de initiatieven uit het Nautisch Programma van Eisen;
¡ Begeleiding, toetsing en beoordeling van individuele aanvragen

vanuit het projectenprogramma 2013-201.4 (7 projecten -> €

2.000.000). Deze projecten zijn in 2OI4 in uitvoering gebracht
I Via MIP 5 en 6 van programmalijn LNR het coördineren van

initiatieven welke geleid hebben tot investeringen in de

ontbrekende schakels in de routestructuren;
. lnitieren, stimuleren en coördineren en toetsen om te komen

tot een breed gedragen projectenprogramma 2014-2015 daT

aan GS is aangeboden (6 projecten -> € 1.000.000). Deze

projecten zijn in 2015 in uitvoering of uitvoeringsgereed.
¡ Het leggen van de verbanden tussen de mogelijkheden en

kansen uit de GOML-, Leisure - en NPvE budgetten.
I Het samen met de gemeenten input leveren voor de regionale

POL-visie vrijetijdseconomie
r lnput geleverd voor het meerjaren provinciaal programma

Recreatie & Toerisme 201'6 - 2OI9
¡ Het samen met de gemeenten in uitvoering brengen en

afronden van de projecten uit
- GOML MIP 1tlm 6

- l-" & 2" tranche Leisure visie Midden-Limburg
¡ Voor LLTB de Winning projectplan geschreven en

subsidieaanvraag verzorgt voor concepl: Loeren bii de Boeren.

4 KWALITEITSCOMMISSIE

Ambitie 2014 en verder
Onderzoek naar een efficiêntere en doelmatigere werkwijze van de

commissie. Aspecten die hierbij onder andere aan de orde

komen zijn: aan te leveren stukken door aanvrager,

¡

Bef angrijke resultaten 2OL4 - december 2015
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tijdstip/moment van advisering, afstemmen op werkwijze van de
verschillende gemeenten (denk daarbij aan BIB).

Elk jaar/Tweejaarlijks evaluatie met gemeenten en agrarische
adviesbureaus

Belangrijke resultaten 2Ot4 - april 2016
. 72 adviezen uitgebracht: 47 adviezen voor de gemeente Leudal, l_l-

voor de gemeente Weert, 6 voor de gemeente Nederweert, 6 voor
de gemeente Roerdalen en 2 adviezen voor de gemeente Beesel. Het
gaat hierbij om 6 preadviezen,2g LKM-adviezen en 37 BOM+
adviezen. Het ging hierbij om 25 bijeenkomsten.

¡ ln het kader van het veegplan voor de gemeente Roerdalen zijn nog
28 adviezen uitgebracht (aparte vergaderdata) (2015)

r Korte evaluatie met een adviesbureau over werkwijze commissie
r Jaarverslagen 2013, 201.4 en 2OI5

5 EXTERNE DIENSTVERLENING

5.L SML

Belangrijke resultaten 2015 - september 2016
¡ Plan van aanpak en voor bestuurlijke werkgroep LNR en stuurgroep

GOML opgesteld om te komen tot een regionale landbouwvisie en
een agenda voor SML.

r Werkplan en werkwijze opgesteld voor de 7 colleges van B&W om te
komen tot een regionale landbouwvisie en een agenda voor SML.

r Vaststellen startnotitie om te komen tot regionale visie landbouw en
natuur;

. Voeren van 25-tal gesprekken met maatschappelijk veld om de
trends en ontwikkelingen van het werkveld in beeld te brengen;

¡ lnventarisatie van aantal dieren en mestproductie per SML-
gemeente;

r Opstellen voorlopige leidraad regionale mestverwerking;
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. Bijdrage aan Agenda van Midden-Limburg;
r Opstellen bestuursafspraken werkveld landbouw en natuur;
I Deelname aan werkgroep 'schone stallen' van provincie Limburg;r Overleggen met Noord-Limburg ten behoeve van afstemming

thema's landbouw;
r Organiseren ambtelijke bijeenkomsten over een aantal thema's

(vrijkomende agrarische bebouwing, latente ruimte, mestverwerking,
arbeidsmigranten) ten behoeve van het opstellen van de regionale
visie;

r Organiseren van bijeenkomsten met stakeholders en
maatschappelijk middenveld over een aantal thema's (gezonde
leefomgeving, d u u rza me locaties, la ndscha p, water, i nf rastru ctu u r,
natuurparels) ten behoeve van het opstellen van de regionale visie;r Opstellen van een plan van aanpak voor een regionaal actieplan
asbestsanering met daaraan gekoppeld het opzetten van enkele
showcases;

r Leggen van verbindingen met andere werkvelden binnen SML of
organisaties die verbonden zijn met de thema's van het werkveld;

¡ Schrijven van een regionale landbouw en natuurvisie met een
programma van kansrijke initiatieven.

5.2 oML

Belangrijke resultaten 2015 - september 2016
¡ Een start gemaakt met OML voor het om biobased initiatieven op

Zevenellen onder de aandacht te brengen bij de
veehouderijondernemers en LLTB;

I Het tezamen met 10-tal stakeholders een communicatie strategie
ontwikkeld voor biobased Zevenellen;

. Gesprekken met 8-tal initiatiefnemers voor vestigingen van bedrijven
op biobasedpark Zevenellen om een bijdrage leveren aan de
oplossing van het mestprobleem in de gemeenten Weert,
Nederweert en Leudal;

'::h.'Í,¡,':.,.
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¡ Ontwi l.:kel i n gsmaatscha ppij N1 idden-Li m bu rg ( OM L) heeft gevraa gd

om mee te denken over het duurzaam positioneren van Zevenellen

en een strategisch communicatieplan te ontwikkelen voor de

ontwikkelfase. ln dit plan beschrijven we de communicatiestrategie
voor de ontwikkelfase van Zevenellen

De groep van 7 vooraanstaande Midden-Limburgse varkenshouders

gaat sãmen met OML aan de slag met mestbewerking op

bedrijventerrei n Zevenellen :

- Hiervoor heeft gebiedsbureau in het l-' halfjaar van 201-6

diverse orienterende gesprekken gevoerd met de

initiatiefnemers alsook met Mestac, Cumac en OML.

- Er zijn mestverwerkingsinstallaties bezocht in Deurne en

lJsselstein.

- Besloten is om de installatie van Mestac, zoals de op dit
moment in exploitati: is op Merensteyn in lJsselstein,

te kopiëren en te plaatsen op het terrein van

Zevenellen.

- Subsidieaanvraag gedaan voor bijdrage vanuit Keyport

EAA

Bezoek met college van B&W Leudal aan Merensteyn.

- ln eerste instantie kan hier jaarlijks 100.000 m3 mest

verwerkt worden.

- opdracht is gegeven om het gehele traject
(vergunningen & businesscase) in kaart te brengen en

op te starten.

5.3 Keyport EAA (Economisch Actieprogramma Agríbusiness)

Belangrijke resultaten 2016 - september 2016
o Uitvoering van het Economisch Actieprogramma Agribusiness in de

rol van procesmanager en secretaris van de begeleidingsgroep EAA.

Begeleiden voor subsidieaanvraag van een 4-tal kansrijke

initiatieven

lnrichtten van begeleidingsgroep EAA ( beschrijving

beoordelingsproces, opstellen projectschets, criteria Go/No Go

2017, statuten EAA, financiële administratie)
Organiseren van velddemonstratie: Agropaper

Aansturen van de innovatiemakelaar
Verzorgen van presentaties voor ondernemers,

belangen behartigers en politiek;
Tezamen met WUR, lmagro en provincie opzetten van

ondernemerstrainingen en Masterclass ter verdieping van het

ondernemerschap binnen de agribusiness.

6 COMMUNICATIE

Belangrijke resultaten 2014 - september 2016

Nieuwsbrieven
r ln de periode 2014 tot september 2016 heeft het gebiedsbureau 24

digitale nieuwsbrieven verzonden.

Agribusiness in Beeld
r ln meerder regionale kranten zijn hierover artikelen geplaatst.
r Daarnaast zijn er ook artikelen aan gewijd in regionale en landelijke

MKB-vakbladen
. De landelijke Agri-vakbladen hebben hier ook aandacht aan besteed

Buitengebied in Balans
¡ ln regionale kranten zijn meerdere artikelen gewijd aan BiB.

r Er is een groot artikel in het VNG-magazine verschenen over de

aanpak van het programma BiB

Economisch Actieprogramma Agribusiness
. Meerdere artikelen zijn in landelijke vakbladen verschenen.
. ln regionale kranten is uitvoering aandacht besteed aan het

actieprogramma.
Symposium LIV
¡ ln 5 regionale kranten in Zuidoost Nederland is aandacht

besteed aan dit symposium.
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BIJLAGE 2: WERKWIJZE GEBIEDSBUREAU

Netwerk- en uitvoeringsorganisatie
Het werk van het gebiedsbureau wordt omschreven als stimuleren,
aanjagen, organiseren, signaleren en faciliteren. Met andere woorden: het
gebiedsbureau heeft een sterk procesgeoriënteerde rol. Het gebiedsbureau
netwerkt, zoekt innovatie en verbindt inhoud en proces. Deze werkwijze is

heel herkenbaar en laagdrempelig. De focus van het gebiedsbureau ligt op
de inhoud, visie, en inspiratie als onmiskenbare onderdelen van de
ontwikkeling en uitvoering van projecten.

Gebiedsbureau voegt daarbij waarde toe als smeerolie en spil voor de
realisatie van sector (overschrijdende)- en bovenregionale projecten en
activiteiten. Deze projecten en activiteiten leveren op zichzelf ook een
bijdrage aan de transitie van het buitengebied en het verbeteren van de
kwal iteit, attract¡viteit, leefbaa rhei d en voorzien i n gen nivea u i n het
buitengebied.

De participatie in Keyport2020, SML en OML maakt het mogelijk om zowel
krachten te bundelen als verbindingen te leggen naar regio en
ontwikkelingen die kansen kunnen bieden voor de versterking van de
concurrentiepositie van de regionale agribusiness. Het Gebiedsbureau
probeert als coördinator afstemming te vinden en krachten te bundelen op
thema's die leidend zijn bij het versterken van de regionale agribusiness.

Fysieke aspecten
De inmiddels bij het gebiedsbureau opgebouwde kennis en kunde met
betrekking tot het buitengebied, agribusiness, procesbegeleiding en
gebiedsgericht werken is in de loop der jaren gegroeid en wordt door de
betrokken partijen zeer gewaardeerd. Budget en werkwijze van het
gebiedsbureau maken het mogelijk om veel werk te verzetten en te helpen
verzetten.
Men doet mee in het netwerk en speelt in op vragen en initiatieven uit het
netwerk. Werkzaamheden zijn vaak tijdelijk en variëren van omvangrijk en

intensief (symposium, opzetten uitvoeringsorganisatie, workshop) tot gering
(doorverwijzen, mensen met elkaar ¡n contact brengen) met alle
tussenliggende gradaties. ln vrijwel alle activiteiten werkt het gebiedsbureau
samen met mensen en organisaties.
Het netwerk stelt het gebiedsbureau in staat om productief te zijn, en
omgekeerd, geeft het impulsen en continuiteit aan het netwerk. Werk met
werk maken lukt daardoor soms heel goed, inclusief het samen met partijen
verwerven van extra subsidies.

Het gebiedsbureau functioneert als een loket in de regio waar voor partijen
hun waar ervaringen en expertise is en wordt opgebouwd en beschikbaar
blijft voor de regio. Bovendien is een bovenlokale organisatie nodig voor de
ondersteuning van bovenlokale projecten, het bijeenbrengen van
soortgelljke in¡tiatieven en het bevorderen van het proces.
ln zijn activiteiten richt het gebiedsbureau zich op het provinciaal
Meerja ren progra mma ( LLTL2.0), Keyport ( Econom isch Actie program ma
Agribusiness), PIO (integrale aanpak binnen beleidsvelden natuur, water,
landbouw, landschap en vrijetijdseconomie) en openstelling subsidies voor
de deelnemende gemeenten.

Dit betekent korte lijnen naar betrokken partijen, zowel ambtelijk als
bestuurlijk, zodat het nodige vanuit de regio geregeld wordt om te
voorkomen dat de uitwerking en uitvoering stagneert. Het huidige
gebiedsbureau is gevestigd te Weert. Daarbij wordt op woensdag vanuit
gemeente Leudal en op donderdag vanuit gemeente Nederweert gewerkt.

* Op dit moment heeft het gebiedsburedu een huur- en
gebruikersovereenkomst met de gemeente Weert d.d. 8 december 2004
welke is geactualiseerd op 9 januari 20L4.
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Fornnatieve aspecten
Tegen deze achtergrond heeft het bureau geen grote personele bezetting.

Het bestaat uit een klein maar deskundig kernteam waar vanuit goede

relaties worden gel:gd en onderhouden met ambtenaren van de

gemeenten en met andere partijen zoals provincie, Keyport, waterschap,

OML, SML, LLTB, milieufederatie, TBO's enz.

Bovenstaa nde ontr¡ri kkel i n gen vereist een orga n isatieontwi kkel i n g met een

andere focus op rollen, taken en verantwoordelijkheden. Deze liggen vooral

op het vlak van plattelands-deskundige met een brede en inhoudelijke
proceskennis. Met deze capaciteit en expertise kan nog meer invulling

worden gegeven a¿n de onafhankelijke rol zoals die nu ook al wordt ervaren

door de gebiedspartijen.

De formatie van het gebiedsbureau Weer:, Nederweert, Leudal vervult
momenteel deze rol voor die gemeenten. Voorgesteld wordt om de

formatie van het bestaande gebiedsbureau als volgt te formeren:
. 0,5 secretaris
. 0,6 project coördinatie

' 0,1 secretariele ondersteuning
. Additionele samenwerking met provincie (inzet capaciteit),

Keyport2020 (managementteam). OML (projectteam), SML

(werkveld LEN)

ûrganisatorische aspecten

De drie gemeenten wensen een sterke regio. Samenwerking en afstemming
met partijen is daardoor essentieel, niet alleen tussen gemeenten en

provincie maar ook met de landbouw, waterschap en natuur- &
milieuorganisaties. Vanuit de gebiedspartijen is duidelijk aangegeven dat er

grote behoefte is orr samen te werken dcordat er een grote complexiteit is

van maatschappelijke opgaven. Deze maatschappelijke opgaven hebben

betrekking op:

' Gezondeleefomgeving;

' DuurzaamondernemerschaP;

G roene stoffering; water;
Kringlopen;
(Niet) duurzame locaties;
Mobiliteit & infrastructuur buitengebied
Natuurparels & groene stoffering

Er is behoefte aan een meedenkende overheld die meedenkt, ruimte bied

en richting geeft. Door het formeren van een regionaal platform, bestaande

uit de gemeenten en de gebiedspartijen, blijft de mogelijkheid om

structureel samen te werken op het terrein van het buitengebied intact.

Bestuurlijk platÍorm
Het bestuurlijk platform van het gebiedsbureau wordt gevormd door de

portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten. Het bestuur komt 2

keer per jaar bijeen en is verantwoordelijk voor het werkprogramma,
voortgangsbewaking, financiën, evaluatie en communicatie. Daarbin nen

vindt ook de besluitvorming plaats. De vraagstukken worden behandeld

vanuit een economische, ruimtelijke en sociale invalshoek. Hierbij wordt niet

alleen naar het platteland gekeken maar ook naar de relatie met het

stedelijk gebied. lndien wenselijk nemen bestuurders vanuit de landbouw,

waterschap en/of terreinbeherende instanties deel aan dit overleg. Deze zijn

ondersteunend in het opstarten van kansrijke projecten en het leggen van

dwarsverbanden met andere projecten en ontwikkelingen.

Ambtelijk platforrn
Op ambtelijk niveau is er veelal toch behoefte om "de vinger aan de pols te
houden", regionale afstemming en kennisuitwisseling. Daarom is een

intensief contact met de gebiedspartijen van belang. Naast de gemeenten

zijn dat de landbouw, terreinbeherende instanties en het waterschap. De

vertegenwoordigers van deze gebiedspartijen fungeren als eerste ambtelijke

contactpersoon binnen hun organisatie en hebben hierbinnen een

coördinerende rol. lndirect zetten zijzich in voor draagvlak en hebben

inzicht in de interne procedures van de projecten binnen hun organisatie' c!bi!d*rr:
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Het ambtelijk overleg komt 5 maal per jaar bij elkaar. Daarnaast is 2 keer per
jaar een ambtelijk overleg tezamen met de stakeholders en gebiedspartijen.
Dit is 2-3 weken voorafgaande aan het bestuurlijk overleg. Daarnaast zijn dit
de juiste personen die op cruciale momenten gemakkelijk de "koppen bij
elkaar kunnen steken".

Financiële aspecten
Het jaarlijkse budget, dat wordt gefinancierd door de 3 betrokken
gemeenten, wordt aangewend voor de personele kosten, de kantoorkosten
van het bureau, communicatie en voor het projectenfonds. Tijdens het
bestuurlijk overleg van l-8 mei 2016 hebben de portefeuillehouders van
gemeenten Weert, Nederweert en Leudal de Meerjarenbegroting
gebiedsbu re au 20!6-2020 goedgekeu rd.

Zie bijlage 4; Meerjorenbegroting Gebiedsbureau 2016 * 20L9
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BIJLAGE 3: van ambitie naar maatregelen

Actuele voorbeelden
(niet limitotief)
Gem. Nederweert

Trekker

Gem. Leudal

Gemeenten
Ondernemers
Adviseurs

Gemeenten

Ondernemers
Adviseurs

Uitdaging

Oplossing van problemen in een
integrale samenhang.

De leden van het team zullen -
op verzoek van derden - hun
ervaringen inbrengen bij
bijeenkomsten georganiseerd

door derden.
Te denken valt bijvoorbeeld aan
de HAS (stages, gastcolleges,

excursies/werkbezoeken) en het
Bestuurlijk Platform Omgeving
(BPO) (informeren gemeenten
en omgevingsdiensten,
gezamenlijke scholing).

Oplosslng van concrete
overlastgebieden

BudgetTools

LLTL2.O

Schone stallen
omgev¡ngswet

Dialoog

Dialoog

Toelichting

Brede aanpak van de oplossing en
voorkoming van knelpunten op
gemeentelijk niveau. Ondersteuning
van enkele gemotiveerde gemeenten

praktijkervaring leidt tot aanpassing
van de werkwijze in de toekomst.
Integrale aanpak van problemen:
oplossen problemen
voorkomen problemen

Met gemeenten oplossen van de
bestaande oude knelpunten en

organiseren van de aanpak van nieuwe
knelpunten (b.v. opzetten van een pool
van procesbegeleiders).

Aanpak overlast

Uitrol BiB -
buitengebied in

balans

lmplementatie
werkwijze niet
vinken maar vonken
bij gemeenten

Saneren Knelpunten
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Nieuw perspectief

Schone stallen

Ontwikkeling en u¡trc,l programma
"oriëntering en bewust kiezen" samen

met banken, onderw js, sector en

erfbetreders

Uitwerking en effectuering
maatregelen volgend uit de POL-

regioafspraken over schone stallen

strateg¡e
Keyport EAA

LLTL2.O

POP3

LLTL2.O

POL

Ontwikkeling van training
"bewust ondernemen" incl.

coaching module voor
bed rijfstransitie daarna

Afname van knelpunten t.a.v.

fijnstof en geur m.b.v. pilots en

doorvertaling van de opgedane
kenn is

Rabobank
Keyport EAA

Werkbank
Provincie

Ondernemers
gemeenten
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Actuele voorbeelden
(niet limitatief)

Trekker

Overheden
Ondernemers
Burgers

Overheden
Ondernemers
Burgers

Overheden
Ondernemers
Burgers

Ondernemers

Uitdaging

De overdracht en bij elkaar
brengen van kennis over
humane en veterinaire
gezondheid faciliteren

Een meer un¡form en breed
gedeeld beeld over risico's bij
betrokken partijen.

Risico's voor omwonenden
kunnen qua ernst geduid

worden met behulp van het
ontwikkelde kader en kaarten

lnstrumentenkoffer voor de
sanering van asbest

BudgetTools

Aanvalsplan
asbest

Toelichting

Bij elkaar brengen van regionale
humane en veterina¡re deskundigen in
gezamenlijk uit te voeren projecten.
Faciliteren van act¡vlteiten d¡e

bijdragen aan het dichten van het
kennis gat rond gezondheid en
veehouderij.
De overdracht en bij elkaar brengen
van kennis over gezondheid faciliteren.
Gebruik maken van het Kenn¡splatform
zelf, maar ook het in de regio delen van
de verzamelde kennis incl. het
beantwoorden van vragen.

Samen met het Rijk bij elkaar brengen
van het Veehouderij en Gezondheid
Omwonenden onderzoek; met het
lopende onderzoek naar de
implementatie van een
endotoxinenorm; tot een beeld over
risico's en blootstelling
Ontwikkeling van instrumenten voor de
aanpak van asbestproblematiek op
landbouwbedrijven met name voor
gestopte bedrijven en aankomende
stoppers

Gezondheid

Opstarten aanpak
gezondheid

Kennisplatform
Veehouderlj en

Humane
Gezondheid

Afwegingskader

voor de duiding van
het Veehouderij en

Gezondheid
Omwonenden

Sanering asbest

€ebi€d*€âu
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Biobased economie

Gezonde bodem

Economisch
agribusiness
programma EAA

Via 3 kernthema's

lnnovatie

Groene reststromen omzetten naar
grondstoffen naar functionele eiwitten
en bioactieve stoffen en mineralen. De

verbinding ligt hier heel duidelijk met
de Greenport Venlo.

Onderzoek mogelijkheden om
plantaardige en dierlijke sector meer
met elkaar in contact te brengen rond
de thema's mestverwaarding en

bodemkwaliteit en tot samenwerking
te komen.

overheden, bedrijfsleven en

kennisinstellingen gaan gezamenlijk

aan de slag met 3 programmalijnen

# verdiepen van ondernemerschap
# verbinding in de keten

met de toeleverende industrie
met de afzet
# verdiepen van lokale verankering

Toelichting

LEF

POP3

LLTL2.O

POP3

kavelruil

LLTL2.O

EAA

POP3

LIOF

LEF

Tools Budget

Toplocatie ontwikkeling voor
Ontwikkeling markt, clusters en

technieken voor plantaardige

ingrediènten
1 brede regionale

themabijeenkomst
georganiseerd

Samenwerkingsverbanden voor
aan- en afvoer van mineralen en

organische stof (op

lokaal/regionaal niveau) die

bijdragen aan sluiten kringlopen

behoud van het economisch

aandeel van het agribusiness
complex binnen de regionale

economie (20% BRP) met
L5.000 banen.

Uitdaging

Ondernemers
OML
Agri business

Ondernemers
onderwijs

Ondernemers
Onderwijs
Agribusiness

Trekker Actuele voorbeelden
(niet limitatief)
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Actuele voorbeelden
(niet limitatiefl

Trekker

Ondernemers
OML

Ondernemers
OML

ondernemers

Uitdaging

Samen met partners een aanpak
ontwikkelen die
er toe leidt dat de regio de slag

maakt van mestverwerking naar
mestverwaarding. Dit gebeurt in

veilige en schone installaties op
passende locaties

Ontwikkelen van markt
gestuurd samenwerkingsmodel
met bedrijfsleven dat
mestverwaardi ng mogelijk
maakt.

De doorontwikkeling van een
¡nstrument om effecten op
kringlopen zichtbaar te maken

BudgetTools

MIF

LIOF

POL regiovisie

MIF

LIOF

POL regiovisie

LLTL2.O

kavelruil

Toelichting

Afspraken met partners over leidraad
mestverwerkin g. daarnaast
Deskundigenpool opzetten m.b.t.
mestverwerki ng/-bewerki n g

Gezamenlijke agenda met bedrijfsleven
waarin rollen en

verantwoordelijkheden worden
benoemd om samenwerkingsmodel uit
te kunnen rollen.

Kringlopen

Mestverwerking

Mestverwaarding

Kringloopla nd bouw
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Agrofood en Leisure

POL

PIO - platteland in

ontwikkeling

Gemeentelijke wet
en regelgeving

Platteland in
ontwikkeling (PlO)

de basis leggen voor vernieuwende
agrofoodprojecten die leiden tot meer
bezoekers in de regic. Duurzaam lokaal

food in de groenste regio van de

wereld is een voorbeeld.

Uitwerklng van maatregelen volgend

uit de regionale POL-afspraken

Verbeteri ng structu u'versterking i n

combinatie met de realisatie van

landschaps-, natuur-, en waterdoelen
in PIO-gebieden of gebieden waar
belangrijke ingrepen plaats vinden

Goede aanslu¡ting op komende
Omgevingswet en bijrehorende
uitvoeringsregels me- o.a.

geurregelgeving die overlast voorkomt
en kan aanpakken.

Toelichting

LLTL2.O

Ambitie R&T

2016-2019

-POL regiovisies
-SML werkvelden
-Dynamisch

voorraadbeheer
-Schone stallen
-lntens¡eve teelt
-Agglomeratie LB

-Natuurvisie,
-Provinciaal
waterplan,
-LLTLoont2.0,

- Monumentenbe.
-agenda van ML
-POL regiovisies

Tools Budget

Ontwikkeling crossovers
Agrofood en Leisure in de

groenste regio van de wereld

Effectuering van maatregelen
volgend uit de POL-

regioafspraken over VAB's;

mestverwerking; schone stallen;
agglomeratielandbouw en

latente ruimte

Verbetering verkaveling bij N280

en Eiland van Weert in

combinatie met realisatie natuur,
water en landschapsopgaven

lnventariseren en analyseren van

lokale regelgeving om te bezien

welke aanpassingen noodzakelijk

zijn om de transitie naar een

duurzame Agribusiness te
bereiken en hierop regelgeving

aanpassen of nieuwe regelgeving

ontwikkelen

Uitdaging

Ondernemers
onderwijs

Ondernemers
gemeenten

Gemeenten

gemeenten

Trekker

PIO Weerterland
Mini PIO:

- Weerterbos

- Grootte Peel

- Leudal

Actuele voorbeelden
(niet limitatief)
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Actuele voorbeelden
(niet limitatiefl

Trekker

HAS,

Citaverde,
Fontys

gemeenten

ondernemers

Uitdaging

Via lnnovatiehuis worden
nieuwe werkwijzen
geintroduceerd gericht op
product- en

conceptontwikkeling.

Actleve verbinding met
onderwijsinstellingen om te
komen tot een versnelling van
de trans¡tle.

ln samenwerking met
gemeenten en

omgevingsdiensten, het toez¡cht
en de handhaving slimmer en
efflciënter vorm geven. Goed

toegeruste, deskundige en
omgevingsbewuste

Verbinden van mensen aan
projectideeën die bijdragen aan
de versnelling van de transitie
van de agrofoodsector.

BudgetTools

omgevingswet

Brightlands
Campus

Greenport Venlo
Bright lnnovation
Network
Greenport Venlo
(BtNG)

Toelichting

in samenwerking met partijen, nieuwe
werkwijzen toegepast. Op deze manier
worden nieuwe producten en/of
concepten ontwikkeld gericht op de
versnelling van de transitie van de

agribusiness.

Met de HAS en Citaverde wordt
middels projecten en gastlessen

samengewerkt aan bewust wording
van studenten van hun rol in de
trans¡tie van de agrofood.
Goede vergunningverlening, adequaat
toezicht en handhaving door o.a.

ontwikkeling handreikingen en
¡nformat¡eb¡jeen komsten

Jaarlijks worden enkele projectideeën
gekoppeld aan mensen die deze verder
kunnen helpen.
Jaarlijks krijgen minimaal 4 innovators
het podium (online en/of via

bijeenkomsten

Netwerk en u¡t-
voer¡ngorganisatie
lntroduceren
nieuwe werkwijzen
gericht op
productie, concept
ontwikkel¡ng

Verbinden
Onderwijs

Optimalisering
vergu n ningverlen ing

, toez¡cht en

Handhaving bij

ambitie: gezonde

landbouw in
gezonde

leefomgevlng

Ondersteuning
projecten
in novators
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Experimenteer-
ruimte voor
innovatieve
projecten

Uitvoering mogelijk maken van

unieke, in novatieve projecten

die bijdragen aan de transitie
door een flinke sprong de trap
op te maken
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BIJtAGE 4: Meerjarenbegroting 2016 - 2019

mf
meerjarenbegrot¡ng 2016 - 2019

lnkomstên 2l¡17

ALGEMËEil;

0,5 FTE Secr./Coord¡nator (n¡veau 11, ¡ncl.40% overheãd)

0,6 FTE medewerkster êdm¡nistrètaef/secreÞrieel

Kosten ¡.v.m.: Verhuur locat¡e/schooñmaak/meub¡la¡r- en
kantoorart¡kelen/bode- &

Geb¡edsbuaeau - Gemeente Leudal

Geb¡edsbureau - Gemeente Nederueert

Geb¡edsbureau - Gemeente Weert

ALGEÍEEili

E9e proiectenfonds

Diverse u¡to¿venl
Dieôstre¡zen
Commun¡catie oa. N¡euwsbr¡ef, open dagen
Onvoorz¡en

Totaðl

OPMERKINGEN:
prijsmubties 1 ,5 o/o per jaar

€

e

c

c

35.168,00

35.168,00

35.168,00

€ 6.000,00

€

e

€

34.649,00

34,649,00

34.649,00

103.q47 _OO€

103-S¿7 00€

€ 6.000,00

€

€

€

€

34.136,00

34.136,00

34.136,00

€ 6.000,00

€

€

€

33.632,00

33.632,00

33.632,00

€-

€ 6,000,00

€

c

€

52.905,00

39.442,O0

12.394,00

€
€

1.500,00
3.500,00

€ 52.123,00

€ 38.859,00

€ 12,211,00

103.1q3 _O0c

€
c
a

1.500,00
3.500,00

c 51.352,00

c 38.285,00

€ 12.031,00

c
€

1.500,00
3.500,00
1 f¿l iñ

€

c

€
;o

50.594,00

39.719,00

11.853,00

c
€

t,327,0O
2.102,00
I -?O1 nn

51 a






