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Onderwerp
Samenwerkingsovereenkomst Platteland in Ontwikkeling Weerterland.

Voorstel
Kennis te nemen van en eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken betreffende

de samenwerkingsovereenkomst Platteland in Ontwikkeling Weerterland.

Inleiding
De gebiedsontwikkeling Platteland in Ontwikkeling (PiO Weefterland) is opgezet op
initiatief van de Provincie Limburg om provinciaal beleid lokaal tot uitvoering te brengen.
Met deze gebiedsontwikkeling worden majeure opgaven en projecten, op het vlak van
water, natuuren landbouw, in het buitengebied van de gemeenten Weert en Nederweert
tot uitvoering gebracht. De gebiedsontwikkeling wordt in opdracht van gemeente Weert en
Nederweert samen met lokale input en met belanghebbende terreinpaftners, Provincie
Limburg, LLTB, Waterschap Limburg en terreinbeheerders tot uitvoering gebracht.
Bij de ondertekening van de intentieovereenkomst op 12 september 20L7, is afgesproken
dat de partners samenwerken aan een uitvoeringsprogramma waarvoor deze
samenwerkingsovereen komst het kader vormt.

In de samenwerkingsovereenkomst worden de procesafspraken, de structuur, de
communicatie en de duur van de overeenkomst vastgelegd. Daarnaast is een
uitvoeringsprogramma opgesteld waarin de doelstellingen per gebiedsopgave, de aanpak,
de begroting en de projectverantwoordelijkheid is beschreven.
Voor de uitvoering van de projecten is een uitvoeringsprogramma in 2 fasen opgesteld.
Fase 1 zijn de projecten die daadwerkelijk worden opgestart in 2019 of al in uitvoering
Zijn. Fase 2zijn de projecten die worden opgestart vanaf 2020. Voor de projecten in fase
2 is echter nog geen sluitende financiële dekking beschikbaar. Dit is ook als zodanig
vastgelegd in de overeenkomst.
Er zal elk jaar in september een geactualiseerd uitvoeringsprogramma worden opgesteld
dat ter besluitvorming in december aan de stuurgroep wordt voorgelegd.

De gebiedsontwikkeling start met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst
en eindigt 31 december 2023 met een mogelijkheid tot eenmalige verlenging tot en met
31 december 2025, als de werkzaamheden voorzien in het uitvoeringsprogramma, zijn
uitgevoerd.
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Beoogd effect/doel
De samenwerkingsovereenkomst bekrachtigt het bestuurlijk commitment om opgaven en

projecten opgenomen in het uitvoeringsprogramma in gezamenlijkheid tot uitvoering te
brengen.

Argumenten
7.7. Door samenwerking komen tot een gerichte aanpak van opgaven in het buitengebied
Binnen PiO Weerterland worden alle gebiedsopgaven/ ontwikkelingen en projecten
samengebracht om daarmee een duidelijk overzicht te creëren en om de kansen voor cocreatie of cofinanciering beter te benutten.
1.2. Op korte termijn aan de slag met projecten en opgaven!
De gebiedsontwikkeling PiO Weerterland zet in op uitvoering van ambities en opgaven en
nlet op vlslevormlng. Van belang is om na het ophalen van arntrities err opgaven bij
stakeholders en de streek snel aan de slag te gaan met het daadwerkelijk realiseren van
projecten en het oplossen van knelpunten. De projecten voorfase l opgenomen in het
uitvoeringsprogramma zijn concreet en enkelen zijn reeds in uitvoering.
1.3. Bijdrage van gemeente Weert.
Vanuit gerrreerrte Weerl- zijn prr.rjec[en en opgaven valtui[ de Natuur- en landsclrapsvisie en
het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) ingebracht. Vanuit de Natuur- en landschapsvisie is
de Stadsrandzone Zuid lrenc¡ernd voor de lsle l"ase. Voor het project Stadsrandzone Zuid
wordt ovcrlcA gcvocrd mct Provincie, Waterschap en Natuurmonumenten om inzet van
financiële middelen te verkennen en om eventuele gronden te ruilen om zo op termijn een
betere verbinding tussen de stad en het buitengebied te kunnen realiseren.
De waterproblematiek Boshoven wordt samen met het Waterschap Limburg in overleg met
wijkraad Boshoven uitgewerkt. Hier is de samenwerking opgezocht om de deskundigheid
van het Waterschap te kunnen benutten bij het doorrekenen van het watersysteem.
Daarnaast is de samenwerking opgezocht bij het zoeken naar integrale oplossingen,
binnenstedelijk en in het buitengebied en eventueel het inzetten van gronden. Met het
Watcrschap Limburg wordt separaat overleg gevoerd voor eventuele cofinanciering.
De pilot Landschapsfonds is opgestart door Stichting IKL (Stichting voor het behoud en in
stand houden van Kleine Landschapselementen). Deze pilot wordt opgestart in 7
Limburgse gemeenten, samen met Provincie Limburg en Waterschap Limburg. In de pilot
wordt een regeling uitgewerkt om een financieringsmodel uit te werken voor het behoud
en versterken van kleine landschapselementen en vergroenen van erven in het
buitengebied. De investering vanuit de gemeente wordt ingezet om de regeling in praktijk

te brengen.
1.4. Bijdragen van paftners.
Elke partner in de samenwerking heeft ontwikkelingen en/of projecten ingebracht waar zij
zelf trekkervan zijn. Of de partners zijn nog bezig met voorbereidingen, berekeningen of
onderzoek om projecten in te brengen. Daarnaast is het doel van Platteland in
Ontwikkelingen dat partners inzet van capaciteit en deskundigheid in projecten van andere
partners leveren.
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Kanttekeningen en risico's
Het uitvoeringsprogramma voor de lste fase bevat projecten die voldoende concreet zijn
en financieel onderbouwdzijn. De projecten van de overige partners en de voortgang van
de projecten in uitvoering worden jaarlijks in een jaarverslag voorgelegd in bestuurlijk
overleg.

Het risico van een uitvoeringsprogramma is dat partners zich toch op hun eigen projecten
concentreren en dat daarmee de doelen van het samenwerkingsverband niet gerealiseerd
worden. Door de samenwerkingsovereenkomst aan te gaan neemt men ook gezamenlijk
de verantwoordelijkheid om voortgang te boeken en elkaar daarin op te zoeken, te
ondersteunen en aan te spreken.
De meerwaarde van PiO Weerterland wordt, naast co-creatie, gezocht door cofinanciering
of externe subsidies aan te wenden op basis van de gezamenlijke agenda en projecten. De
eerste verkenningen hiervoor vinden momenteel plaats.

Financiële gevolgen
Dit voorstel heeft geen directe personele consequenties maar schept wel verwachtingen en
een inspanningsverplichting om de samenwerking ook daadwerkelijk met capaciteit te
ondersteunen. Ieder in fase l opgenomen project kent een eigen dekkende begroting.
Deze begroting is opgenomen in de projectformats in de bijlage.
De kosten voor het uitvoeren van de lste fase van het landschapsplan Weert-Zuid komen
ten laste van de beschikbare krediet Natuur- en landschapsvisie.
De aanpak van de waterproblematiek Boshoven wordt opgenomen in de prioritering van
het nog vastte stellen Basis Rioleringsplan (BRP). De gemeentelijke inspanning is
opgesteld op basis van het afkoppelen van ca. B,90Ha verhard en bebouwd oppervlak in
de wijk Boshoven. De financiering van dit project komt ten laste van het Gemeentelijk
Riolerings Plan (GRP).
Over beide projecten vindt aparte besluitvorming plaats.
De gemeentelijke bijdrage in de pilot Landschapsfonds bedraagt € 15.000,-. De kosten
komen ten laste van de Natuur- en Landschapsvisie. (Grootboeknummer P81000612
kostencategorie 6333000). Het bedrag is beschikbaar.

Voor de projecten/ideeën/wensen voor fase 2 en volgende bestaat nog geen sluitende
financiële dekking. Elk jaar in september wordt er een voortgangsrapportage opgesteld
dat in decembervan dat jaar aan de stuurgroep voorgelegd wordt. Hierin worden de
voortgang, planning en de financiële verantwoording opgenomen,

Uitvoering/evaluatie
Projecten in fase 1 komen in 2018 of 2019 in uitvoering of zijn aldeels in uitvoering. De
gemeentelijke projecten starten na besluitvorming. Elk jaar in september wordt er een
voortgangsrapportage opgesteld dat in december van dat jaar aan de stuurgroep
voorgelegd wordt. Hierin worden de voortgang, planning en de financiële verantwoording
opgenomen.
Commun icatie/ participatie
Het uitvoeringsprogramma is uitgewerkt op basis van werksessies met stakeholders,
belangenorganisaties en genodigden uit de streek. Het uitvoeringsprogramma is niet
definitief, maar juist dynamisch en staat open voor nieuwe ontwikkelingen en kansen. De
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projecten opgenomen in het uitvoeringsprogramma kennen elk hun eigen communicatie
en participat¡etraject. Voor cie zuidelijke stacirancizorre zijrr ciiverse i:ijeenkorrtstert
georganiseerd met bewoners van de stadrand, wijkraden, belangenorganisaties en
verenigingen. Het pafticipatietraject van de waterproblematiek Boshoven moet nog
worden opgestart. Bij de analyse- en berekeningsfase is enkel de wijkraad Boshoven
betrokken. Bij de verdere uitwerking worden de inwoners van Boshoven en
bela nghebbenden geïnformeerd.
Bij alle overige projecten en ontwikkelingen wordt een locatie- en inhoudsafhankelijke
communicatie en participatie opgezet. Elke project is zelf verantwoordelijk voor de
gevoerde communicatie.

Advies raadscommissie

Bijlagen
Sa menwerki n gsovereen komst Plattela nd n Ontwi kkel
Uitvoeringsprogramma 2018 - 2019
Overzichtskaalt met projecten en ontwikkelingen.

Concept
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g Weerterla nd

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan
Bu

emeester en wethouders van

secreta ris,

de burqemeester,

G. Brinkman

A.A.M.M. Heiimans
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R/A/ADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 augustus 2018

besluit
Kennis te nemen van en eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken betreffende
de samenwerkingsovereenkomst Platteland in Ontwikkeling Weerterland.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 september 2018
De qriffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Coften

A.A.M.M. Heiimans

