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Samenwerkingsovereenkomst Platteland in Ontwikkeling Weerterland.

Voorstel

1.
2.

Met de definitieve samenwerkingsovereenkomst Platteland in Ontwikkeling
Weerterland in te stemmen.
Wethouder Gabriels te mandateren voor ondertekening van de
Samenwerkingsovereenkomst als bestuurlijke vertegenwoordiger in de
Stuurgroep.

Inleiding
Het college heeft op 14 augustus 2018 ingestemd met het voorstel aan de raad om
wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de concept
samenwerkingsovereenkomst Platteland in Ontwikkeling (PiO) met bijbehorend
u itvoeringsprogram ma.
De gemeenteraad heeft

op26 september 2018 besloten om geen wensen en/of
bedenkingen kenbaar te maken. De concept samenwerkingsovereenkomst is eveneens bij
de besturen van de overige stakeholders voorgelegd. Daaruit is gebleken dat de concept
samenwerkingsovereenkomst op een aantal onderdelen tekstueel gewijzigd is.
Verder is in het uitvoeringsprogramma een schifting aangebracht in projecten. Projecten
opgenomen in de lste fase zijn voldoende concreet en financieel onderbouwd. De
projecten die nog niet aan deze criteria voldoen zijn verschoven naar fase 2. Voor de
gemeente Weert betekent dit dat het project Waterproblematiek Boshoven naar de 2e fase
verschuift. Dit komt doordat besluitvorming over de aanpak van de waterproblematiek nog
niet genomen is en de financiële onderbouwing, met name van het gedeelte van de
opgave in het buitengebied van Boshoven onvoldoende concreet is.
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De samenwerking binnen Platteland in Ontwikkeling tussen Provincie Limburg, gemeente
Nederweert, gemeente Weert, LLTB, Waterschap Limburg en Natuurmonumenten formeel

te maken.
Argumenten
Niet van toepassing

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen
Dit voorstel heeft geen directe personele consequenties maar schept wel verwachtingen en
een inspanningsverplichtingen om de samenwerking ook daadwerkelijk met capaciteit te
ondersteu nen.
Voor de projecten/ideeën/wensen voor fase 2 en verder bestaat nog geen sluitende
financiräle dekking. Elk jaar in september wordt er een voortgangsrapportage opgesteld die
in december van dat jaar aan de stuurgroep voorgelegd wordt. Hierin wordt de voortgang,
planning en de financiële verantwoording opgenomen.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
De formele ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst PiO Weerterland vindt
plaats op 30 november 2018 door de Stuurgroep PiO Weerterland.
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Vanuit het ambtelijk kernteam is samen met de communicatieadviseurs van de diverse
stakeholders een strategie bepaald hoe te komen tot een gezamenlijke communicatie.
Bij alle overige projecten en ontwikkelingen wordt een locatie- en inhoudsafhankelijke
communicatie en participatie opgezet. Elke project is zelf verantwoordelijk voor de
gevoerde commu nicatie.

Betrokken partijen, direct belanghebbenden, collegeleden en raadsleden worden
uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de bestuurlijke ondertekening.
Middels een persbericht wordt de lokale en regionale media uitgenodigd om aanwezig te
zijn bij de formele ondertekenlng.

Overleg gevoerd met
Intern
Henk Creemers, Juridisch adviseur
Extern

Mevr. L Orbons en dhr. Caubo, Provincie Limburg
Dhr. C. Janssen en Dhr. M. Houben, Gemeente Nederweert
Dhr. E. de Wit en Dhr. J. Tobben, Waterschap Limburg
Dhr. B. Vergoossen, Limburgse Land- en Tuinbouwbond
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Mevr. K. de Feijter, Natuurmonumenten
Mevr. A. Swarts, Trias-subsidie

Bijlagen:
Definitieve Samenwerkingsovereenkomst Platteland in Ontwikkeling Weerterland
Definitief Uitvoeringsprogramma Platteland in Ontwikkeling Weerterland fase 1.
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