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Bijlage: Jaarverantwoording SML 201 7

Geacht college,

Het SML Netwerkberaad heeft in haar vergadering van 19 maart jl. de SML jaarverantwoording over
2017 vastgesteld. U treft deze aan als bijlage bijdit schrijven.

De exploitatierekening van 2017 laat een positief resultaat zien ad €'14.892,-. Dít betreft een
incidentele meevaller door gezond financieel beleid, waardoor onder meer het aanwenden van de
posten onvoorzien en reservering algemeen niet nodig ís gebleken.

Conform SML oprichtingsakte zijn deze procesgelden enkel bedoeld om de netwerksamenwerking,
alsmede het ondersteunende regiobureau, draaiende te houden. ln een andere inzet van deze
middelen is niet voorzien en in geval van een positief exploitatieresultaat is derhalve een besluit van
uw college nodig.

lk wil u daarom vragen om te besluiten de procesmiddelen die over zijn in de SML voorziening te laten
storten. Dit biedt SML de mogelijkheid om deze gelden, net als de rest van de voorziening, vanaf 2O18
aan te wenden voor uiteenlopende zaken die onze netwerksamenwerking versterken en verder
ontwikkelen. Zo willen we de bevindingen uit de SML evaluatie realiseren en SML verder ontwikkelen,
onder meer door de betrokkenheid van de gemeenteraden bijSML te vergroten, integraliteil binnen de
samenwerking te versterken eq irle zetten op communicatie en digitalisering.

Met vriendelijke groet,,

"Wtf.ao Leest
V
s Midden-Limburg

Samenwerkrn g Midden-Limburg: Echt-susteren Leudal Maasgouw Nederwee.t Roerdalen Roermond Weert
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Jaarverslag & Jaarrekening 2017
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19-03-2018

Regiobureau SML, Peter Blasié
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Voorwoord

Het jaar 2017 is voorbrj gevlogen en op het gebied van regionale

samenwerking is veel gebeurd. De regio heeft in culturele zin voor de 35"t"

keer het succesvolle Limburg festival georganiseerd, ondernemers,

overheid en onderuijs werken in triple helix samen in Keyport 2020 en de

VW's zetten de regio toeristisch op de kaart. Ook binnen SML is het

nodige bereikt. Zo zijn er stappen gezet in het kader van de pOL 2014
uitwerkingen die resulteren in een Programmaplan Energie, een concept

Beleidskader Werklocaties en een Regionaal programma Landbouw en Natuur. Rondom Landbouw &

Natuur en Recreatíe en Toerisme wordt succesvol samengewerkt in gebiedsbureaus. Maar vooral is er
heel hard -en over alle SML werkvelden heen- gewerkt aan een Strategische lnvesteringsagenda. Deze
ínvesteringsagenda is voortgekomen uit de ambities van de

Agenda voor Midden-Limburg en vertaalt het economische

profiel van de regio en de daaruit voortvloeiende opgaven in

concrete acties die door de regio in gezamenlijkheid met de

Provincíe zullen worden uitgevoerd. Ðaarbij staat het belang

van de regio voorop. Want wat goed is voor de zwerm, is

goed voor de bij, wist Marcus Aurelius (121 - 1gO na Chr.) al.

t,à

ln financiële zin is SML binnen de door de begroting gestelde kaders gebleven. Voor 20iB zullen de
activiteiten binnen SML in het verlengde van 2017 liggen, waarbij de werkvelden door gaan met hun

activiteiten binnen de kaders van de in 2016 vastgestelde Agenda voor Midden-Limburg. Binnen deze
kaders wordt ook de POL 2014 uítwerking verder opgepakt. Speciale aandacht gaat in 2018 uit naar de
Strategische lnvesteringsagenda, die als een volwaardig en gedragen product uitgerold moet worden
middels concrete projecten waarin Provincíe en de regio zich herkennen en er in gezamenlijkheid voor
gaan.
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Samenwerking Midden-Limburg is een netwerkorganisatie die

zich richt op het creëren van kaders voor de ruimtelijk-

economische ontwikkeling van de regio. De gemeenten zijn

de drijvende kracht in deze samenwerking, waarbij de

gezamenlijke agenda ook bepaald wordt door de input van

bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld. Gezamenlijk

worden de randvoon¡vaarden bepaald, die nodig zijn ter

versterking van het vestigingsklimaat en de regionale

economische structuur.

Binnen dit kader is er in Midden-Limburg sprake van een dynamische aandacht voor cje regio en hei

behartigen van het regiobelang. Dit vereist een goede afstemming op visie, strategie en taken en

verantwoordelijkheden. Het gezamenlijk doelvan samenwerkingen als SML, Keyport 2O2O en OML bestaat

uit het versterken van het vestigingsklimaat in Midden-Limburg door samenwerking op basis van respect

voor elkaars belang, waarbij SML faciliteert en krachten bundelt, Keyport 202A zich richt op innovatieve

pr.ojecten in triple helir verband en OML een uitvoeringsorganisatie inzake bedriifslocaties is met een lokale

functie voor ondernemers.

De netwerksamenwerking binnen SML gaat inmiddels zijn vierde jaar in. Er is in 2017 veel gebeurd in

Midden-Limburg en niet in de laatste plaats vanwege alle activiteit die in SML verband heeft

plaatsgevonden. 7o is onder regie van het Bestuurlijk Overleg Energie en Economisch Beleid (EEB)

afstemming gezocht over de doelstellingen en effectieve inzet van middelen binnen de regionale

economische samenwerking in Midden-Limburg. Mede in dit kader had SML al in 2016 werk gemaakt van

een economische analyse van de regio en opgaven voor de regio geformuleerd. h 2A17 zijn die uitgemond

in een Strategische lnvesteringsagenda, waarbij door alle werkvelden van SML, maar ook vanuit Keyport,

OML, ondenvijs en de arbeidsmarktregio input is geleverd, daar waar het de regionale economie raakt, om

zo te komen iot een doorvertafing van de Sirategische Agenda voor Midden-Limburg naar een regionale

uitvoeringsagenda.

Strateoische investerinosaqenda

Vanuit het besef dat we elkaar nodig hebben om de gewenste

ontwikkelingen in onze regio te realiseren en onze slagkracht te

vergroten weten we elkaar op vele terreinen steeds beter te vinden. De

begin 2016 vastgestelde Agenda voor Midden-Limburg vormt het

bestuurlijk kader voor de netwerk samenwerking Midden-Limburg. Dit

kader is nu uitgewerkt in een Strategische lnvesteringsagenda voor

Midden-Limburg, die uitgaat van Midden-Limburg als een regio met een
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voortreffelijk en añrisselend vestigings- en woonklimaat. Dat willen we versterken in samenhang met de

ontwikkelingen in Noord- en Zuid-Limburg, Brabant en het omliggende buitenland.

Hiertoe heeft het bestuurlijk Netwerkberaad SML het proces van regionale afstemming en uitvoering

*: gefaciliteerd, gestimuleerd en bewaakt. Om te

komen tot een nadere afstemming van

doelstellingen en effectieve inzet van middelen

binnen de regionale economische

samenwerking is al in 2016 een economisch

profiel opgesteld. Dit profiel is op 24 november

2016 tijdens de Avond van Midden-Limburg

aan de gemeenteraden gepresenteerd. Het
profiel beschrijft vanuit economisch perspectief de opgaven voor de regio en is in 2017 -met input vanuit de

SML-werkvelden, Keyport, OML, het ondenryijs en de arbeidsmarktregio- geconcretiseerd in een

investeringsagenda. Deze investeringsagenda is tevens het antwoord op de op 12 mei 2016 in provinciale

Staten aangenomen motie Werrij. ln deze motie is gevraagd naar een samenhangende Strategische

lnvesteringsagenda met regionale plannen voor de economische versterking van Midden-Limburg en een

daarbij passende eenduídige structuur.

Uitgangspunt voor deze investeringsagenda is dat de door SML ín netwerkverband opgestelde Agenda

voor Midden-Limburg het kader is dat de regio gezamenlijk heeft vastgesteld en daaraan worden andere

visíes en plannen gelinkt. De Strategische lnvesteríngsagenda is daarbij een visie waar we gezamenlijk

voor staan en hij ligt in het verlengde van de Agenda voor Midden-Limburg en versterkt de ontwikkeling

van de regio als een Lifetime Living & Career regio. Het gezamenlijk dragen van de Strategische

lnvesteringsagenda laat overigens onverlet dat iedere gemeente afzonderlijk beslist aan welke

programma's/projecten zij wil deelnemen.

Vofgens afspraak in het Netwerkberaad van 5 julí 2017 is de Strategische lnvesteringsagenda ter
vaststefling voorgelegd aan de colleges van de Midden-Limburgse gemeenten. Deze is overal vastgesteld

en middels een uniforme raadsinformatiebrief doorgeleid aan de gemeenteraden.

De Strategische lnvesteringsagenda ís eind 2017 gepresenteerd aan de Midden-Limburgse raadsleden

tijdens de Avond van Midden-Limburg. Gedeputeerde Geurts heeft het eerste exemplaar van de

investeringsagenda in ontvangst genomen. Vervolgens zijn gesprekken met de Provincie gestart om de

programmalijnen van de Strategische lnvesteringsagenda te verknopen met de provinciale programma's

en deze door te ontwikkelen naar projecten, waar de regio en de provincie gezamenlijk in kunnen

participeren.

Daarbij wordt uitgegaan van drie speerpunten, waarbij voor cofinanciering een beroep wordt gedaan op de

Provincie. Het betreft:
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. Vitaliteit, veiligheid en leefbaarheid recreatieverblijven

. Dagrecreatie en recreatieve infrastructuur (waarbíj accent op Maasplassengebied)

. Promotie/marketing

2. Vitale werklocaties

. Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB)

r Vitale stad (Weert en Roermond)

. Strategische/thematische bedrijventerreinen Nautische boulevard en Zevenellen

3. lnnovatie, ondernemerschap en arbeidsmarW

r Versterken vestigingsklimaat, concurrentiekracht en arbeidsmarkt

Opgemerkt moet worden dat de investeringsagenda als geheel van kracht blijft, ondanks deze keuze voor

drie speerpunten. Daarnaast is de Strategische lnvesteringsagenda een dynamisch document, waardoor

het altijd mogelijk is om nog projecten toe te voegen.

Midden-Limburq in de Eureqio

In het overleg van het SML Netwerkberaad en de bestuurlijke trekkers van de

SML werkvelden van 2 oktober 2017 is gesproken over de grensoverschrijdende

samenwerking. Speciaal voc,r d¡t onderwerp was de heer Reiners,

Oberbürgermeister van Mönchengladbach en voozitter van Euregio Rijn-Maas-

Noord, te gast. Er is een open dialoog gevoerd over wat er speelt aan beide

zijden van de grens en over welke gemeenschappelijke interesses er ãjn. Ook

werd een inkijk gegeven in de organisatie van regionale samenwerking aan

Duitse zijde, zoals de samenwerkingsverbanden'Standort Niedenhein' en'Metropolregion'. Daamaast is er

aandacht besteed aan de in het voorjaar gehouden verkiezingen in het Bundesland Nordrhein-Westfalen,

die op 16 juli 2017 zijn uitgemond in een coalitieakkoord tussen CDU en FDP. Deze zogenaamde t¡tarl-
gele coalitie is de opvolger van de rood-groene coalitie (SPD van minister-president Hannelore Kraft en

haar coalitiepartner de Groenen). Het coalitieakkoord kent een aantal (grensoverschrijdende) thema's die

voor Midden-Limburg van belang zijn en mede hierom heeft minister-president Rutte de Commissaris van

de Koning in Limburg, de heer Bovens, de opdracht gegeven te komen met een concreet voorstel voor

samenwerking tussen NRW en Nederland rondom grensoverschrijdende onclenrveçen
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Op 12 december 2014 hebben Provinciale Staten het POL2O14 vastgesteld. Op basis van het POL2014

zijn de regio's Noord-, Midden- en Zuid-Limburg aan de slag gegaan om voor een vijfial thema's POL-

uitwerkingen te maken. ln Midden-Limburg is afgesproken het

POL binnen de netwerksamenwerking verder uit te werken.

De POl-uitwerkingen hebben geresulteerd in een Regionaal

Programma Landbouw en Natuur, een Regionaal

Beleidskader Werklocaties en een Programmaplan Energie.

Na de zomer zijn de SML werkvelden begonnen aan een

meer uitvoeringsgericht voorstel aan de hand waarvan elke Midden-Limburgse gemeente kan bepalen in

welke mate zij wenst te participeren in de verdere uitwerking. Gestreefd wordt verder om begin 2018 de

POl-bestuursafspraken te actualiseren en deze aan de Midden-Limburgse colleges, gemeenteraden en

het college van Provinciale Staten voor te leggen.

Voortqanq GOML oroiecten

Het einde van de uítvoeringstermijn van de GOML projecten komt langzaam in zicht. Ten principale geldt

dat met betrekking tot de beëindiging van de projecten zo veel mogelijk moet worden vastgehouden aan de

oorspronkelijke planning. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt de termijn verlengd. Verlengingen zijn in

principe slechts éénmaal mogelijk en dan geldt dat uitstel slechts mogelijk is tot de afrondingsdatum van

het laatste project, zijnde 1 januan 2022.

Van 3 GOML-projecten is de uitvoering nog onzeker, dit betreft de projecten:

Randweg/Gebiedsontwíkkeling Nederweert, Stationslocaties Baexem en Haelen, de Dependance

lntemationale School (Weert). Zo lang niet is besloten de betreffende projecten te beëindigen en daarmee

ook in te trekken voor GOML-subsidies, gelden de eindtermijnen van de individuele projecten. Het moment

waarop het naar rato te verdelen geld wordt uitgekeerd aan de separate gemeenten hangt hiermee samen

en is daarom op dit moment nog niet bekend.

SML Reqiobureau

Naast de inhoudelíjke vullíng en het proces van de totstandkoming van de Agenda voor Midden-Limburg en

de organisatie van de Avond van Midden-Límburg is het Regiobureau verantwoordelijk geweest voor

uiteenlopende taken op het gebied van coördinatie, secretariële en administratieve werkzaamheden en

communicatieve uitingen. Het gaat daarbij om het zorgdragen voor de verdere finetuning van de inrichting

van SML inclusief de zelfstandige en zelfvoorzíenende werkvelden, zowel bestuurlijk, financieel en

organisatorisch inclusief het vinger aan de pols houden voor wat betreft de afrrikkeling van oude GOML-

projecten en -trajecten en de relatie met Keyport 2020. ln algemene zin heeft het Regiobureau gefungeerd

als een linking pin tussen de werkvelden, een sparringpartner sn vraagbaak voor de werkvelden die

coördineert, signaleert, makelt en schakelt en die daarbij oog heeft voor een efficiënte bundeling van
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werkzaamheden tussen de werkvelden, de twee gebiedsbureaus en Keyport 2020. Het Regiobureau

verbindt, zoekt naar overlap en signaleert eventuele problemen. Andere activiteiten in 2A17 betreffen de

coördinatie van de regionale POL2014 bestuursafspraken, bijdragen in de totstandkoming van de regionale

strategische investeringsagenda, de organisatie van de SML Kennistour, het beheer van het digitale

kantoor, het uitbrerrç¡en van nieuwsbrieverr elr hel ¿etten varr eerste sta¡r¡relr vur¡l wal betleft de

doorontwikkeling van SML.

Kennistour

SML organiseert op regelmatige basis de Kennistour. Die heeft als doel om samen inspiratie en kennis op

te doen van actuele thema's die spelen in Midden-Limburg. En om te verkennen welke kansen en

oplossingen er zijn voor onze regio. Aangezien samenwerking tussen de gemeenten en andere

professionals steeds belangrijker wordt, heeft de Kennistour ook als doel om te netwerken , zodat mensen

elkaar gemakkelijker weten te vinden. Bij de organisatie van de Kennistour zijn ook de werkvelden van

SML nauw betrokken. De bijeenkomsten zijn ook opengesteld voor externe partijen zoals maatschappelijke

partners, ondernemers of belangenverenigingen. Daarnaast ligt een sterkere nadruk op het interactieve

aspect: met elkaar wordt actief, in groepsverband, het thema verder verkend (na een aantal inleiders). Zo

is er in april 2017 een SML Kennistour geweest welke in het teken stond van het "Energielandschap

Midden-Limburg". ln deze bijeenkomst gaf het SML werkveld Energie een inkijk in het op te stellen

'Programmaplan Energie SML 2017 - 2020". Daarin staan grote opgaven voor de Midden-Limburgse

gemeenten op het gebied van energiebesparing en de opwekking van hernieuwbare energie en het doel

van de bijeenkomst was dan ook om de aanwezigen te inspireren met voorbeelden voor een succesvolle

aanpak van het energielandschap.

Werkvelden

De siraiegische Agencia voor Mideien-Lirnburg weike in 201ô is opgesieid is irr 20i7 door de werkveírjen

doorvertaald naar specifieke thema's die dienen te worden uitgewerkt in uitvoeringsprogramma's en

projecten. ln inhoudelijk opzicht zijn de nodige resultaten geboekt, welke onderstaand per werkveld worden

samengevat.

Wonen. Zorq en Woonomoevino

Het SML-werkveld Wonen, Zorg en Woonomgeving heeft in 2O17 aan de volgende onderwerpen gewerkt:

- Het herijken van de regionale Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg. Met

vaste regelmaat is verkend op welke wijze deze moet worden ingevuld zowel qua inhoud alsook

met betrekking tot het totstandkomingsproces, dit proces zal in 2018 worden voortgezet en

afgerond.

- Het terugdringen van overtollige plancapaciteit. De hierbij ervaren knelpunten, zijn ook in 2017 een

vast onderwerp van gesprek geweest. Meer specifiek zijn de knelpunten nogmaals in een speciaal
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daarvoor georganiseerd Bestuurlijk Overleg met de 3 gedeputeerden van de provincie op 4
december jl., aan bod gekomen. Mede aanleiding hiervoor was dat door PS in november een motie

was aangenomen om te komen tot een inventarisatie van knelpunten (knelpunten die binnen de

regio's worden gesignaleerd vanwege de veranderde woningmarkt). Deze inventarisatie van

regionale knelpunten is op 20 december 2017 tijdens het bestuurlijk overleg van het SML-werkveld

Wonen, Zorg en Woonomgeving door de regio Midden-Limburg besproken en vervolgens regionaal

aangeboden, waarmee regionaal tegemoet werd gekomen aan de motie van PS. Op 1 februari jl. is

naar aanleiding daarvan door Gedeputeerde Staten van Limburg de rapportage 'Beweging op de

woningmarkt" aan Provinciale Statcn aangeboden, met daarin de door de regio's, afzonderlijke

gemeenten en corporaties ingebrachte knelpunten en oplossingsrichtingen. GS geven hierin aan

welke maatregelen zij zien om de gesignaleerde punten te helpen oplossen.

Het Woonwensenonderzoek. Het opstellen van de offerte ten behoeve van het

woonwensenonderzoek en de gunning van de opdracht is arbeidsintensief geweest. De resultaten

van het onderzoek worden gebruikt om te komen tot een herijking van de regionale Structuurvisie

Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg. ln het najaar van 2017 is opdracht verleend aan

het onderzoeksbureau Etil, begin februari2018 is de enquête gestart, eerste resultaten worden in

maart-april venracht. ln het woonwensenonderzoek is nadrukkelijk aandacht voor de doelgroep

starters, dit naar aanleiding van de in de SIA kenbaar gemaakte behoefte om meer inlcht te
krijgen in de woonwensen van deze doelgroep.

De afstemming. Er is met name intensief onderhandeld over "Ruimte voor Ruimte in relatie tot de

structuurvisie', ook wijzigde het beleid omtrent de voortzetting van de provinciale woonmonitor en

een mogelijke regionale samenwerking met betrekking tot huisvestíng van statushouders was een

punt van aandacht in 2O17.

Het Regionaal Kader Prestatieafspraken. Wij zijn samen met de 3 deelnemende partijen (de

Midden-Limburgse gemeenten, de corporaties alsook de vertegenwoordigers namens de

huurdersbelangenverenigingen) in werkgroepen aan de slag gegaan om uitvoering te geven aan

de afspraken. Medio 2017 heefl over de voortgang terugkoppeling plaats gevonden tijdens het

Bestuurlijk Overleg Regionaal Kader Prestatieafspraken. Híerin werd door de verschillende partijen

opnieuw aangegeven dat het cruciaal is, dat deze gesprekken gevoerd zouden moeten worden in

het bijzijn van de bestuurders uit het Sociale Domein.

Doorkijk 2018

De activiteiten in 2018 liggen in het verlengde van die ín 2017. Zo wordt het herijken van de regionale

Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg in 2018 voortgezet en afgerond en wordt

Het woonwensenonderzoek uitgevoerd. Verder zal de rapportage 'Beweging op de woningmarkt' in het

bestuurlijk overleg van het SMl-werkveld Wonen, Zorg en Woonomgeving besproken worden.
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Vanuit Mobiliteit & lnfrastructuur zijn over de afgelopen periode de volgende highlights te benoemen:

- Op basis van de regionale subsidieaanvraag 2016-2017 van het RMO heeft de provincie 6,3

miljoen Euro cofinanciering beschikbaar gesteld waarvan het merendeel reeds is beschikt;

- Het RMO heeft voor het jaar 2O18 een regionale subsldleaanvraaq van 0,7 mllJoen Euro voor

diverse mobiliteitsprogramma's ingediend bij provincie;

- Voor 2016 zijn 3 hoofdactiviteiten benoemd: een netwerk van Snelle Fietsroutes, lntegraal

Spoorplan en Regionaal Mobiliteitsprogramma of Actie-agenda Mobiliteit. Het netwerk en het

spoorplan zijn voltooid, het mobiliteitsprogramma is in gang

gezet.

De minister heeft het MIRT onderzoek M naar de

verkeersproblemen op de A2 tussen Weert en Eindhoven

afgerond en vastgesteld. Hiernaast is in de Tweede Kamer een

motie aangenomen waardoor de regering moet onderzoeken of

op het traject Weert-Eindhoven innovatieve maatregelen

geïntegreerd kunnen worden;

Binnen het Smartwayz programma (voorheen Bereikbaarheid Zuid-Nederland) wordt de sltuatie

tussen Weert en Eindhoven jaarlijks gemonitord. Ook worden maatregelen voor de A2 tussen de

Knooppunten Leenderheide en Het Vonderen onderzocht;

De NHTV of Breda University of Applied Sciences heeft een Fietspotentiescan uitgevoerd naar de

Snelfietsroute Weert-Eindhoven ;

Door Rijkswaterstaat, provincie, RMO's en gemeenten zijn de omleidingsroutes bij calamiteiten

rondom het knooppunl Fú,lA73 Het Vonderen tot aan knooppunt Kerensheide tegen het licht

gehouden en zijn verbeteringsmaatregelen onderzocht;

De geplande groei van VDL-Nedcar is aanleiding geweest om onder aanvoering van de Provincie

een ruimtelijke verkenning uit te voeren. De afronding van deze verkenning volgt in 2018.

De gemeenten hebben in het regionaie verkeersecjucatie en -gedrag programma meercjere

projecten samen uitgevoerd;

ln het nieuwe regeerakkoord van het Rijk is opgenomen dat het traject Hamont-Weert met

cofinanciering van regionale overheden wordt gereactiveerd voor personentreinen;

Samen met de provincie en andere organisaties wordt gewerkt aan een integrale werkwijze op het

gebied van verkeersveiligheid in relatie tot engineering, education en enforcement;

Er is samen met de gemeenten Leudal en Roermond een haalbaarheidsstudie gestart naar een

snelfietsroute via de Maasbrug-Station Roermond en de Meinweg;

Prorail heeft een verkenning naar de mogelijkheden en consequenties van een sprinterbediening

tussen Weert en Roermond met stations in Haelen en of Baexem opgeleverd;

Er is een Euregionaal overleg opgestart om de realisatiemogelijkheden van een reguliere

grensoverschrijdende buslijn tussen Ðuitsland en Roermond te verkennen;

De vanuit de Euregio ter inspiratie opgestelde ruimtelijk-infrastructurele toekomstvisie is begeleid

door de regio;

.*tr
Y
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De regio is samen met de gemeenten Cranendonck en Venlo, de Natuur- en Milieufederatie en de

provincie samen opgetrokken in het dossier lJzeren Rijn in het kader van de Vlaamse zogenaamde

3RX-variantenstudie.

Doorkijk 2A18

Voor 2018 zullen de activiteiten binnen SML in het verlengde van 2017 liggen

Enerqie en Economisch Beleid

Highlights 2017 werkveld Energie en Economisch Beleid

Economie

Het in 2017 bereikte resultaat

r Vaststelling Strategische lnvesteringsagenda Midden-Limburg en vervolgaanpak

. Vaststelling conceptregionaal beleidskader werklocaties en vervolgaanpak

Strategische I nvesteri ng sage nd a

ln 2017 is door het SML werkveld Energie en Economisch Beleid (EEB) op basis van de in 2016

vastgestelde Agenda voor Midden-Limburg en het regionale economische profiel de Strategische

lnvesteringsagenda (SlA) uitgewerkt. Het regionale economische profiel is op 24 november 2016
gepresenteerd aan de gemeenteraden tijdens de 2e Avond van Midden-Limburg.

De SIA omvat diverse opgaven op basis van het regioprofiel van Midden-Limburg. Uit deze opgaven is een

beperkt aantal speerpunten benoemd, waar een uitvoeringsprogramma voor zal worden opgesteld.

Op basis van de opgaven van de SlA, zijn de volgende prioriteiten voor het uitvoeringsprogramma

benoemd:

1. Vrijetijdseconomie

1.1. Recreatieverblijven

1.2. Dagrecreatieve voorzieningen

1.3. Mountainbikeroutes

1.4. Marketing en promotíe

2. Werklocaties

2.1. Nautische Boulevard

2.2. Zevenellen

2.3. Vrijkomende agrarische bebouwíng

3. Arbeidsmarkt, innovatie en ondernemerschap

3.1. Keyport

De SIA is opgesteld vanuit de SML-werkvelden, met betrokkenheid van ketenpartners zoals bijvoorbeeld

Keyport, OML en werkgeversorganisaties. Zij is in alle Midden-Limburgse colleges vastgesteld en via een
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raadsinformatiebrief doorgeleid aan de gemeenteraden. Ook gedeputeerde Geurts heeft kennis genomen

van het strategische document, dat hij positief heeft ontvangen.

Op de derde Avond van Midden-Limburg op 30 november 2017, stond de SIA centraal. Met dit document

heeft de regio voor het eerst in jaren een gebundelde visie op Midden-Limburg vanuit een economisch

perspectief. Het SML Netwerkberaad heefi de gemeenteraden tijdens de Avond van Midden-Llmburg

geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen en hierover van gedachten gewisseld. Ook gedeputeerde

Geurts heeft een bijdrage geleverd door nader in te gaan op de mogelijkheden voor samenwerking in

concrete projecten tussen de regio en de provincie.

Regionaal beleidskader werklocaties

2017 heeft in het teken gestaan van afronding van het beleidskader. Ðaarnaast heeft een beoordeling van

alle locaties aan de hand van het zogeheten stoplichtenmodel plaatsgevonden

en zrjn de afspraken en instrumentarium verder uitgewerkt. De

locatiebeoordeling behelsde nadrukkelijk ook het benoemen van de ontwlkkel-

en transformatiemogelijkheden en de kansen om de kwaliteit van werklocaties

te verhogen.

Zeer verhelderend was de bustour in maart door de regio langs de diverse

werklocaties.

Het beleidskader is ter afstemming aangeboden aan de andere SML-

werkvelden.

De koepelorganisaties MKB Limburg, LWV en LLTB zijn in het najaar van 2A17 op hoofdlijnen

geïnformeerd over de ontwikkeling van het regionaal beleidskader werklocaties.

ln het najaar 2017 is het concept-beleidskader werklocaties via de portefeuillehouder sonderend besproken

in de colleges.

Doorkijk 2018

Strategisch e I nvesteri ng sage nd a

De volgende stap is de doorontwikkeling van de SIA naar een uitvoeringsprogramma.

Allereerst zal een procesvoorstel worden opgesteld waarin wordt beschreven welke stappen nodíg zijn om

te komen tot dit uitvoeringsprogramma. Planning is dat begin 2018 d¡t procesvoorstel voor de SIA is

uitgewerkt.

Duidelijk moet zijn wie trekker is van een van de geprioriteerde programma's en hoe de financiering er op

hoofdlijnen uitziet. Op basis van verdere uitwerking -op projectniveau- zal ook cofinanciering in combinatie

met besluitvorming in de deelnemende gemeenten aan de orde zijn.

rE'\
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Regionaal beleidskader werklocaties

Allereerst wordt de laatste hand gelegd aan het opstellen van

een visiekaart voor de werklocaties. lnzichtelijk wordt

gemaakt wat de uitdaging c.q. het toekomstperspectief is.

Daarna zal het SML BO EEB het definitieve concept-

beleidskader vaststellen en ter besluitvorming aanbieden aan

de gemeenteraden. Ook de koepelorganisaties zal worden

gevraagd om een zienswijze. Het streven is dat de raden

medio 2018 het document hebben vastgesteld.

Als het beleidskader is vastgesteld zijn de volgende vervolgacties gewenst:

r Monitoring beleidskader werklocaties

r lntensivering samenwerking huisvestingsvragen en acquisitie

o Opstellcn handelingsperspectief supermarktstructuur

¡ lnventarisatie (verborgen) plancapaciteit

r Ondezoek en visietraject cluster watergeboden bcdrijvigheid

o Onderzoek naar en uitwerken van financieel instrumentarium (herstructureringsfonds)

Energie

ln het bestuurlijk overleg van het werkveld Energie in januari 2017 is het Programmaplan Energie

vastgesteld. Het Programmaplan geeft richting aan de energietransitíe en brengt focus aan via de

programmalijnen Zon, Wind en Wannte als het gaat om het opwekken van hernieuwbare energie en de

programmalijnen Bedrijven, Woningen en Gemeente als het gaat om energiebesparing. De belangrijkste

rol voor de regio is het aanjagen van de energietransitie en kennisdeling. Het uitvoeren van concrete

projecten ligt bij de gemeenten zelf.

Het Programmaplan is nog niet vastgesteld door colleges en gemeenteraden. De afspraak is dat alle POL

uitwerkingen na de verkiezingen ter vaststelling

worden aangeboden. Er is daarom nog geen

capaciteit en/of budget beschikbaar. Ook is niet

bekend of er bestuurlijk commitment is voor het

plan. De uitvoeríng van het plan laat daardoor op

zich wachten. Dat is jammer want de

klimaatverandering en de vraag vanuit

burgerinitiatieven en het bedrijfsleven om aan de

slag te gaan met de energietransitie kan eigenlijk

niet langer meer wachten. Vanuit SML verband is

ingezet op kennisdeling en het vergroten van het draagvlak
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De coöperatieve ontwikkeling in Midden-Limburg zel door. Er zijn inmiddels nieuwe

burgerenergiecoöperaties opgericht in Nederueert, Roerdalen en Echt-Susteren. Er zijn nieuwe

windinitiatieven in Weert, Neden¡¡eert en Leudal. Ðe lokale coöperaties zijn betrokken bij alle initiatieven en

worden geheel of gedeeltelijk eigenaar van rte nreuwe windparken. De opbrengsten kunnen ze vervolgetrs

inzetten voor andere duurzaam heidsprojecten.

Bij alle gemeenten loopt momenteel de discussie over grootschalige zonneparken. De markt laat zien er

ktaar voor te zijn want gemeenten worden zeer regelmatig benaderd door partijen met de vraag ol ze

ergens een zonnepark mogen ontwikkelen. Vaak hebben ze daarover al afspraken gemaakt met de

grondeigenaren en dat zijn veelal agrariërs. Het probleem is dat we daar nog geen beleid voor vastgesteld

hebben en dat vanuit natuur en landschap en ook door de LLTB vraagtekens gezet worden bij deze

ontwikkeling. Vocrr. cle energietransitie zijn vele hectares grond nodig. De vraag is of dat ten koste mag

gaan van landbouwgronden en natuur en landschap. Zeker nu vele daken van woningen en bedrijven nog

niet benut zijn en er ook nog andere gronden braak liggen. Er is in ieder geval dringend behoefte aan

regionaal beleid op dit thema. Naast windenergie is zon de enige mogelijkheid in onze regio om zelf

grootschalig elektriciteit te gaan opwekken. Gemeente Weert is bezig het ontwlkkelen van zonnevelden

o.a. op voormalige sportteneinen en een bergbezinkbasin.

Er is veel gewerkt aan interne en exteme communicatie om de kennis en het draagvlak voor

energietransitie te vergroten. Er is een SML-kennistour gehouden rondom dit thema' Door de REA is het

evenement Klimaattoppers met groot succes georganiseerd. Er zijn raadsbijeenkomsten geweest, er zijn

energiemarkten gehouden door de nieuwe coöperaties in Roerdalen en Echt-Susteren. Vooral de

klimaatfilm 'Bcfore the flood' die in diverse gemeenten voor ccn groot publiek is vcrtoond hceft veel

losgemaakt. De belangstelling en het draagvlak voor het onderwerp duurzaamheid en energietransitie is

groeiende. Er is blijvend aandacht nodig voor communicatie en kennisdeling'

Doorkijk 2018

Het is wachten totdat het Programmaplan is vastgesteld' ln de

netwerkgedachten kunnen de gemeenten die het plan vaststellen en het

commitment tOnen om samen te werken aan de uitvoering daarmee aan het

werk. De verwachting is dat het plan samen met de andere POL uitwerkingen

na de zomer wordt vastgesteld. Tot de vaststelling zal ingezet worden op

activiteiten waar geen of een beperkt budget nodig is en die geen bestuurlijke

besluitvorming vereisen. Er zal gewerkt worden aan:

¡ Nadere afspraken inzake duurzaam inkopen

r Mogelijkheden en samenwerking voor financiële instrumenten zoals een revolverend fonds

. Uitwerking beleid zonneparken

. Samen met de provincie uitwerken warmteplan
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. Organiseren bus tour langs regionale energieprojecten voor nieuwe colleges en raden
¡ Verduurzamen gemeentelijke gebouwen

. Energiebesparing bij bedrijven

. Aanleg laadpalen voor elektríschc euto's

Regionaal programma landbouw en natuur

Er is een regionaal programma landbouw en natuur opgesteld met F,,
daarin:

r Beschrijving gezamenlijke identiteit en ambitie.

. Doorlopende thematische agenda.

¡ Uitvoeringsagenda

. Beschrijvingvan gewensteoverlegstructuur.

Onderzoek showcases asþesf agrarisch bedrijven

Vertrouwenspersoon ingehuurd die 7 showcases in 5 gemeenten gaat onderzoeken. Onderzoek is gereed

en gepresenteerd aan AO en BO LEN in juni 2017.

Het rapport bevat aanbevelingen voor provincie en gemeenten voor aanpak van asbest bij stoppende

agrarische bedrijven en agrarische bedrijven die willen omschakelen naar nieuwe functie.

Werkgroep schone stallen

Gemeenten Weeñ, Nederweert en Leudal werken onder regíe van de provincie samen met 3 Noord

Limburgse gemeenten aan de uitvoering van een plan van aanpak om te komen tot een blijvende
vermindering van uitstoot van emissies van agrarische bedrijven.

De werkgroep onderzoekt mogelijkheden op gebied van wet- en regelgeving, dialoog met omgeving en

voert pilots uit.

Pilot fijn stof Nede¡weert (onderdeelwerkgroep schone statten)

Opdracht gegeven aan Tauw om een nieuwe berekeningsmethodíek voor fijn stof te ontwikkelen die meer
recht doet aan de werkelijke situatie. Vanwege ontbreken van juiste gegevens en juridisch vragen is dit

onderzoek vertraagd.

Beleidskader en initiatieven zonnevelden

Samen met werkveld energie worden inítiatieven voor het realiseren van zonnevelden beoordeeld op

impact op het landschap. Hiervoor dient een proces te worden ingericht.
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Data en informatiemanagement

Onderzoek naar informatiesysteem om gegevens te verzamelen voor omgevingsvisie en monitoring

omgevingsplan. Aan de hand van 2 voorbeelden (vrijkomende bebouwing in Leudal en latente ruimte in

Nederweert) is onderzocht wat hiervoor nodig is.

Eval u atie regionale leidraad mestverwerki ng

Evaluatie uitgevoerd en geaccordeerd in BO LEN van maart 2017. Evaluatie ter kennis gebracht van

gemeenteraden samen met vaststelling regionaal programma landbouw en natuur.

Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB)

lngebracht als speerpunt in SlA. Gesprekken gevoerd met diverse partijen over mogelijke verdienmodellen

Via pilot informatiemanagement is gekeken hoe informatie over VAB kan worden verkregen.

Handvat omgevingskwaliteit (voorheen: verbindend landschap/ruimtelijk profiel)

Met de gemeenten is verkend welke en hoe we initiatieven en ontwikkelingen van verschÍllende werkvelden

samen brengen in het landschap. Welk afwegingsinstrument kan hiervoor worden ontwikkeld? De

gemeenten Weert, Nederweert en Leudal willen van start gaan met een handvat omgevingskwaliteit en

enkele pilots, o.a. voor zonnevelden.

Samenwerking binnen werlçteld LEN

Om grootschalige initiatieven op gebied van o.a. energie, vrijkomende agrarische bebouwing, agrarische

bedrijven, teeltondersteunende voorzieningen regionaal af te stemmen worden werkafspraken gemaakt.

Aansluiting bij werkgroep dynamisch voorraadbeheer van werkveld toerisme en recreatie is een optie.

Aanhaken bij economische uitvoeringsagenda (SIA)

Ðe volgende projecten zijn ingebracht:

aantrekkelijkheid voor T&R)

ontwikkelingen en

lnhoudelijke afstemming andere werkvelden

Afstemming met werkveld economie heeft plaatsgevonden mbt VAB's. Concept visie werklocaties is hier

op aangepast.

Actu a I i se ri ng bestu ursafs pra ke n

Overzicht gemaakt:wat is uitgevoerd, wat niet.
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Verbindingen leggen met bestaande trajecten

O p st a rte n n i e uwe proj ecte n/activ ite ite n m et sta ke h o I d e r s

Gebiedsbureau Weert-Nederweert-Leudal is gestart met PIO

Weerterland. Samen met stakeholders wordt een gebiedsprogramma opgestart.

Doorkijk 2018

- Vaststelling regionaal programma LEN door colleges en gemeenteraden, bij voorkeur gelijkt{dig

met programmaplan energie en visie werklocatie.

- Provincie Limburg betrekt aanbevelingen rapport Onderzoek såorycases asbesf agrarisch

bedrijven bij aanpak asbest. Gemeenten koppelen resultaat van onderzoek terug met de

individuele bedrijven die hebben deel genomen aan het onderzoek.

- ln 2018 besluitvorming over toepassing berekeningsmethodiek pilot fijn stof.

- Werkvelden energie en LEN zijn in overleg over pilot zonnevelden voor aantal gemeenten.

- BSGW en Provincie zijn in overleg over samenwerking en gegevensuitwisseling.

- ln 2018 VAB uitwerken in samenhang met SlA.

- Afspraken maken voor regionale afstemming van grootschalige ontwikkelingen.

- Een mogelijke sloopregeling voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) is een van de

speerpunten van de SlA. Over uitvoering SIA vindt overleg plaats met Provincie.

- Actualisatíe bestuursafspraken voorgelegd aan colleges van B&W en GS in januari 2018.

- Sluiten intentieovereenkomst en opstellen gebiedsprogramma PIO Weerterland.

- Ontwikkelen handvatomgevingskwaliteit.

Recreatie en Toerisme

De bestuursafspraken voor het werkveld Recreatie & Toerisme zijn geactualiseerd en aangescherpt. ln het

werkveld zijn I verschillende bouwstenen benoemd. De bereikte resultaten zullen per bouwsteen kort

aangegeven worden.

1. Ðynamisch Voorraadbeheer

- Marktverkenning Hotels

Er ís een provinciale marktverkenning voor Hotels uitgevoerd. Vanwege de vele hotel-initiatieven in

de regio ligt hier de prioriteit. De rapportage van het provinciale marktverkenning voor Hotels is in

concept gereed en besproken in zowel een ambtelijke als een bestuurlijke bijeenkomst.

- Werkgroep Dynamisch Voonaadbeheer
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ln 2O17 is een werkgroep met RO-specialisten van de gemeenten opgericht welke maandelijks

bijeen geroepen kan worden zodra er initiatieven aangereikt worden welke regionaal afgestemd

dienen te worden. Er zijn 4 initiatieven op deze wijze regionaal afgestemd in 2017.

Het SMl-werkveld Landbouw En Natuur heeft aangegeven ook graag van deze werkgroep gebruik

te willen maken voor afstemming van nietlwe lnltlatleven uit haar wefkVeld,

Monitoring

Er is nog geen aanzet gemaakt voor een opzet van een monitoringsysteem.

2. Recreatieve visie

ln januari is een opdrachtbeschrijving opgesteld en een aanbestedingstraject opgestart. Provincie is bereid

S0% te co-financieren. Vanwege het ontbreken van de regionale cofinanciering vanuit SML kon er op dat

moment geen opdracht verstrekt worden. lnmiddels hebben alle gemeenten individueel ingestemd met de

aavraaatle biidraoe voor de oewenste reoionale visie en wordt beqin 2018 het aanbestedingstraject
- t- 's

opnieuw opgestart.

3. Dagrecreatie

Na de inventarisatie van alle dagrecreatieve objecten in de regio en 100 km er omheen heeft ln april de

opdrachtverlening plaatsgevonden voor het uitvoeren van een acquisitietraject (tot april 2018) voor m'n.

nieuwe dagrecreatieve ontwikkelingen.

4. Vitaliteit Verblijfsrecreatie

Samen met de provincie is in 2016 een Plan van Aanpak Vitalisering Verblijfsrecreatie Limburg opgesteld.

Als vervolgstap zijn er vanuit de regio pilots (Heelderpeel, Boschmolenplas, Reigershorst en Elfenmeer)

aangereikt waar de in mei 2017 aangestelde vitaliteitsmanager mee aan de slag is om het plan van aanpak

en de beschikbare instrumenten in de praktijk uit te proberen en te evalueren'

5. Ondernemers

De R&T-ondernemers hebben zich georganiseerd en een communicatie traject (website, roadshow)

opgestart. De ondernemers fungeren als een klankbordgroep voor de overheid en zullen in 2018 actief

betrokken in 2018 bij het opstellen van de recreatieve visie.

6. Promotie

De Provincie heeft een nieuwe promotie aanpak opgesteld. De regio moet hierop aansluiten met

doelgerichte thematische campagnes. Ðe regio participeert in de klankbordgroep die hiervoor is opgericht.

7. Recreatieve lnfrastructt¡t¡r

De mogelijkheden voor het opzetten van een grensoverschrijdend mountainbike netwerk worden

onderzocht. Dit wordt uitgewerkt in een concreet projectvoorstel.

8. Uitvoeringsprogramma
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Ten behoeve van de Strategische lnvesteringsagenda worden projecten uitgewerkt voor het speerpunt
vrijetijdscconomic voor de thema's verblijfsrecreat¡e, dagrecreatic, promotie cn recreatieve infrastructuur.
Daarnaast zijn nog diverse regionale projecten in uítvoering welke gefinancierd zijn vanuit de motie
LEISURE en GOML.

Doorkijk 2018

De belangríjkste activiteiten voor 2018:
- Opsfellen regionale R&T visie

Er wordt een nieuwe toeristische recreatieve vísie opgesteld voor Midden-Limburg incl. een
uitvoeringsprogramma en een añregingskader voor nieuwe initiatieven. Deze dienen dec. 201g
gereed te zijn.

- Dynamisch Voorraadbeheer

ledere maand wordt de mogelijkheid geboden om nieuwe initiatieven regionaal af te stemmen voor
zowel het werkveld Recreatie & Toerisme als het werkveld Landbouw En Natuur.

- Vitaliteit Verblijfsrecreatie

Door de inzet van de vitaliteitsmanager wordt getracht om een kwaliteítsslag te realíseren op diverse
recreatieparken en oneigenlijk gebruik aan te pakken. Deze aanpak wordt geëvalueerd en indien
mogelijk gecontinueerd.

- Dagrecreatie

Door de inzet van een acquisiteur wordt getracht om de in de regio aanwezige dagattracties te
versterken en nieuwe te ontwikkelen waardoor de regio aantrekkelijker wordt voor een grotere groep
toeristen om hier langer te verblijven.

Ðe mogelijkheden voor het realiseren van een regionaal MTB-netwerk worden uitgewerkt in een
concreet projectvoorstel met maatregelen en financiering

- Ondernemers

De R&T-ondernemers worden actief betrokken bij het opstellen van de regionale visie. Samen met
hen zal getracht worden om de kansen voor de sector optimaal te benutten en deze verder te
versterken.

Eureoionale Samenwerkino

Het werkveld heeft zich in 2017 voornamelijk toegelegd in het in stand houden van de eerder gelegde
verbindingen en netwerken. Gaandeweg 2017 is de Strategische lnvesteringsagenda tot stand gekomen
en heeft Midden-Limburg een koersdocument in handen, dat in 2018 verder uitwerking dient te krijgen. Het
werkveld Euregio kan via het ínmiddels opgebouwde netwerk van toegevoegde waarde zijn voor die
opgaven waarbij een euregionale en/of internationale component van meenryaarde is en kan dit netwerk
gaan inzetten om de betreffende opgaven kansrijker te maken. Dit betekent in ieder geval dat de
investeringsagenda gepositioneerd moet worden bij Provincie, maar ook bij het Rijk en de EU, met het
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bijbehorende relatiemanagement. Verder zal onderzocht worden welke concrete subsidiemogelijkheden er

zijn voor de uitvoer van de investeringsagenda.

Nederiancj heeft in 2017 een prominente plek gekregen in het nieuwe coalitieakkoord van Nordrhein-

Westfalen. Dat betreft in het bijzonder de logistiek (verkeersinfrastructuur) en de grensoverschrijdende

samenwerking. De nieuwe coalitie wil Europa samen met Nederland, België en Luxemburg mede

vormgeven. Ook heefr de coalitie de intentie een 'Nederland-jaar'te organiseren (mogelijk ligt hier ook nog

een rol voor de Benelux Unie, waar onze gemeente goede contacten mee heeft).

Via het werkveld is mede naar aanleiding van dit coalitieakkoord een gesprek georganiseerd tussen het

SML Netwerkberaad en de heer Reiners, Oberbürgermeister van MÖnchengladbach en voozitter van

Euregio RiJn-Maas-Noord. Deze open en lnformele dialoog is als zeer positlef ervaren door beide partijen.

Ter voorbereidino oo dit oesorek is er in samenwerkino met de r.eoio Venlo en de ER.MN een samenvattino'Ð-F-.-..9.--...9

van dit akkoord gemaakt. De samenvatting gaat in op een aantal (grensoverschrijdende) thema's die voor

Noord- en Midden-Limburg interessant zijn.

Ook heeft het werkveld samen met de regio Noord-Límburg dcclgcnomen aan de "Week of Cities and

Regions 2017" le Brussel in oktober. Naast de vele netwerkborrels is als regio een diner georganiseerd

waarin onder meer is stilgestaan wat we als regio kunnen ophalen in Brussel en de regio kan bijdragen aan

de discussie in Europa. Daamaast konden de deelnemers zelf inschrijven op een van de vele workshops.

Vanuit de regio zijn zelf ook drie thema's georganiseerd: Agrofood, Circulaire Economie en

Grensoverschrijdende Arbeidsmarkt. Voor een grensregio als de onze, was het bijzonder goed om te horen

dat zowel in het nieuwe regeerakkoord van Nederland als die van de deelstaat Nord-Rhein Westfalen

bijzondere aandacht uitgaat naar de grcneregio's. Toegevocgd kan worden dat de Europase Commissie dit

jaar een 'mededeling" heefi uitgebracht over de kansen voor grensregio's. De ontbijtsessie Agrofood in het

Europees parlement werd georganiseerd in samenwerking met twee anderc Voedsclregio's Agrofood

Capital en Foodvafley. Deze bestuurlijke bijeenkomst, waarbi.i namens Midden-Limburg burgemeester

Evers als bestuurlijk werkveldtrekker Landbouw en Natuur aanwezig was, was een vervolg van een

ambtelijke bijeenkomst van Europese agrofoodregio's tijdens de vorige Ooen Days in 2016. Het was de

eerste keer dat de drie voedselregio's met elkaar in discussie gingen over mogelijke samenwerking en de

gemeenschappelijke deler ríchting rijk en EU. Dit heeft onder meer geleid tot de opdracht aan de

directeuren van de voedselregio's om te komen met een actieplan richting EU beleid. Vanuit Noord-

Limburg is de vraag gesteld of SML/Keyport hierbij zou willen aansluiten.

Doorkijk 2018

Samen met de regio Noord-Limburg zijn afspraken gemaakt hoe en op welke manier gezamenlijke

opgaves opgepakt kunnen worden. Hiermee krijgt de bestuursopdracht lnternationale dan ook

daadwerkelijk inhoud en invulling.
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Niet alleen het nieuwe coalitieakkoord in Nord-Rhein Westfalen biedt nieuwe kansen voor

grensoverschrijdende samenwerking, ook in het landelijke coalitieakkoord is veel aandacht voor de

grensregio's en met een Limburgse staatssecretaris Binncnlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden er

weer nieuwe deuren zichtbaar om deze regio ook in Den Haag duidelijker op het netvlies te krijgen. Samen

met dc regio Venlo zal bekeken worden hoe en op welke wijze wij als regio meer'voet aan de grond

krijgen" in Den Haag. Een van de denkrichtingcn hierin is cen gezamenlijke deelname aan de zogenoemde

Limburg borrels.

Ook zal er in 2018 voor het eerst nauw samengewerkt gaan worden in de voorbereiding van de Open Days

in Brussel. Op deze manier wil het werkveld zorgen dat deze Open Days nog interessanter worden voor

Midden-Limburg.

Alsehele doorkiik 2018

Voor 2018 zullen de activiteiten binnen SML in het verlengde van 2017 liggen. Mede op basis van de al

eerder uitgevoerde evaluatie van SML zal de structuur van de netwerkorganisatie verder aangescherpt

worden, ook om bestuurlijke drukte te vermijden. De werkvelden gaan door met de uitwerking van de

Agenda voor Midden-Limburg en binnen deze kaders wordt de POL2014 uitwerking verder opgepakt. Ook

in 2018 wordt de SML Kennistour met uiteenlopende pakkende ondenrerpen georganiseerd. Verder zal de

Strategische lnvesteringsagenda moeten venvorden tot een volwaardige en gedragen strategische

programma met concrete projecten waarin Provincie en de regio zich herkennen en er in gezamenlijkheid

voor gaan. Met deze investeringsagenda is een essentiële (bestuurlijk) commitment tot stand gekomen,

zodat vervolgens een structuur ontstaat waarin krachten steeds meer worden gebundeld aan de hand van

gezamenlijk vastgestelde actie- of projectenprogramma's op basis van gezamenlijke financieringsbesluiten.

Voor SML betekent dit dat de investeringsagenda gepositioneerd moet worden bij in ieder geval Provincie,

maar ook Rijk en EU, met het bijbehorende relatiemanagement. Verder zal onderzocht worden welke

concrete subsidiemogelijkheden er zijn voor de uitvoer van de investeringsagenda.
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SML heeft een exploitatiebudget van € 0,60 per inwoner.Voor 2017 is uitgegaan van de inwonerstand per

01-01-2016. Daarmee komt SML op een werkbudget van € 142.500,- ter financiering van het

coördinerende Regiobureau, een (digitaal) backoffice, communicatie-uitingen, huisvesting, vergaderingen

en het organiseren van bijeenkomsten.

Middelen exploitatie

Aanwendino exploitatie

1. Personele kosten

2. Communicatiekosten

a. Nieuwsbrieven

b. Website

c. (Her)Positioneringskosten Agenda van M-L

3. Netwerkversterking

a. DigitaalNetwerkkantoor

b. Kennis- en gemeentetour

c. Avond van Midden-

Lim burgi regiodialoog/netwerkbijeen komst

raadsleden

d. Evaluatie SML

e. lntegraal bestuurlijk overleg

€

Begroot

€ 105.000

5.000

I.UUU

2.000

2.000

€ 25.500

2.000

8.000

13.000

1.500

1.000

Werkelijk

e 109.572

€ ¿t{ro

400

€, 17.042

4.658

1.764

Resultaat

e - 4.572

€ 4.600

I.UUU

1.600

2.000

€ 8.¡358

- 2.658

6.236

u

0

10.621

0

0

2.379

1.500

1.000
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4. Overig

a. Huisvesting & ICT

b. Vergaderkosten

c. Onvoorzien

d. Reservering algemeen

€ 7.000

3.000

1.000

2.000

1.000

€ 594 € 6.406

3.000

406

2.000

1.000

0

594

0

0

Totaal €142.500 €127.608 e 14.892

Toelichting personele kosten

Het Regiobureau heeft ondersteunende, faciliterende en coördinerende werkzaamheden uitgevoerd ten

behoeve van de werkvelden, alsmede ten behoeve van de Netwerksamenwerking als geheel.

Kostentechnisch was een raming gemaakt van de personele kosten op basis van doorontwikkeling van het

budget 2016. De uitgaven zijn iets hoger uitgevallen in verband salariscorrecties alsmede sociale lasten als

gevolg van het cafetariamodel.

Toelichting commu nicatiekosten

Ðe basale communicatie over SML en de werkvelden heeft via digitale nieuwsbrieven plaatsgevonden.

Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor de hosting van de SML website, welke evenwel nog niet online is in

añrachting van een verdere vulling met content. Een (her)positionering van de Agenda voor Midden-

Limburg was nog niet noodzakelijk. Wel zijn er kosten gemaakt voor de uitwerking van de daaruit

voortkomende Strategische lnvesteringsagenda. Het betreft hierbij de lay-out en het drukken van boekjes.

De kosten hiervoor zijn evenwel gevoegd onder netwerkversterking.

Toelichting kosten netwerkversterking

Met de netwerkversterking wordt de investering in de onderlinge contacten en kennisdeling weergegeven.

Een digitaal netwerkkantoor, direct toegankelijk binnen gemeentelijke netwerken, moet de actuele

contactgegevens van alle SML-betrokkenen toegankelijk maken, zorgen voor een direct beschikbare

kalender van alle overleggen binnen SML en een inzichtelijk online dossier. ln een eenvoudig, maar

robuust systeem zorgen de werkvelden met ondersteuning van het SML Regiobureau voor actuele

gegevens. Uit besparingsoverweging is daarbíj al in 2016 gekozen voor een overgang van het

multifuntionele platform Víadesk naar het iets eenvoudigere Alfresco. Dit leverde een besparing op die

echter pas vanaf 2017 echt zichtbaar is geworden. Voor 2016 drukten immers nog migratie- en

upgradekosten op de begroting, welke noodzakelijk waren voor het effectief en veilig overzetten van data
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van het ene systeem naar het andere. Doordat de netwerksnelheid niet voldoende is gebleken was het

evenwel nodig deze in 2017 verder uit te breiden, waardoor de kosten voor Alfresco hoger uitvallen dan

begroot. Desalniettemin is hier sprake van een besparing ten opzichte van Viadesk, dat € 9.000,- per jaar

kostte.

De SML kennistour is voorts gecontinueerd. Het gaat daarbij niet alleen om thematische kennisdeling

faciliteren, maar ook zorgen voor een betere kennismaking met de overige gemeenten. De inhoudelijke

voorbereiding van de tour ligt in handen van de gemeenten. Het SML Regiobureau zorgt voor de

procesmatige organisatie van de tour. ln 2017 was budgettair ruimte voor meer bijeenkomsten.

ln het kader van Netwerkversterking is ook een Avond van Midden-Limburg georganiseerd op 30

november 2017. Op deze avond is de Strategische lnvesteringsagenda gepresenteerd aan de Midden-

Limburgse raadsleden alsmede aan de leden van Provinciale Staten. Voorts diende deze bijeenkomst als

netwerkevent voor raadsleden en bestuurders in Midden-Limburg.

lntegraal bestuurlijk overleg heeft in 2017 wel plaatsgevonden. Het SML Netwerkberaad en de bestuurlijke

werkveldtrekkers hebben meermaals met elkaar vergaderd. Extra kosten zijn hier evenwel nlet ult ontstaan.

Toelichting overige kosten

ln de huisvesting van het SML Regiobureau is door de gemeente Roermond voorzien, waarbij conform het

netwerkprincipe geen kosten in rekening zijn gebracht. Verder vallen onder deze begrotingspost de

vergaderkosten en was hier een bedrag voor onvoorziene uitgaven en een reservering opgenomen.

Het positieve resultaat van de exploitatierekening ad € 14.892,- wordt toegevoegd aan de voorziening

Voonieninø

Stand 01-01-17 Saldo vermeerdering Stand 31-12-17

€ {06.034,94 € 8.386,30 c,114.421,24

Toelichting voorziening

ln de voorziening was per 01-01-20176 nog € 106.034,94 beschikbaar. Dit bedrag is afkomstig uit het

positieve resultaat op de exploitatierekening van de afgelopen jaren, een lager uitvallende bijdrage aan

Keyport 2020in 2015 i.v.m. hettoetreden van Cranendonk (besparing: € 17.000,-), alsmede niet (geheel)

aangewende middelen uit de voorziening die geoormerkt waren voor transitiekosten GOMUSML of

add itionele personeelskosten.
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Vanuit de provincie zijn € 35.000,- ontvangen ten behoeve van de uitwerking POL 2014, door Roermond is

nog € 7.600 aan de voorziening toegevoegd ten behoeve van POL 2014, een bedrag dat eigenlijk al in

2016 toegevoegd had moeten worden. Onttrokken is ten behoeve van POL2014 € 49.105,66. Voorts is het

exploitatieoverschot 2O17 ed € 14.892,-. Toegevoegd aan de voorziening. Daardoor is er nu een

totaalbedrag van € 114.421,24 in de voorziening. Hiervan is € 36.621,88 geoormerkt voor POL uitwerking

en € 5.504,28 voor de tr¡nsitie atlas.

Hct resterende bedrag van €. 72.295,08 zal vanaf 2018 worden aangewend om bevindingen uit de SML

evaluatie te realiseren en de doorontwikkeling van SML mogelijk te maken. Na de

gemeenteraadsverkiezingen in 2018 wordt hier werk van gemaakt. Maar ook zaken zoals het vergroten

van de betrokkenheid van de gemeenteraden bij SML en het versterken van de integraliteit binnen de

samenwerking zullen een extra impuls moeten krijgen. De middelen uit de voorziening zullen o.a. gebruikt

worden voor de inzet van communicatie(middelen) en ondersteuning van regiobureau, o.a. bij het

organiseren van bijeenkomsten op locatie, bijvoorbeeld een gezamenlijke bijeenkomst van Keyport, OML

en SML voor de gemeenteraadsleden na de verkiezingen over het onderwerp Midden-Limburgse regionale

samenwerking. ln het verlengde hiervan zal SML in 2018 nadrukkelijk werk maken van de externe

communicatie. Zo zal de website van SML in 2018 live gaan en volgt een dígitaliseringsslag ten aanzien

van de SML nieuwsbrief. Hiervoor is het nodig de SML website grondig te reorganiseren, maar ook een

communicatie expert te betrekken bij de website.

SAMEN SML

SAMEN WERKEN WERKT!

SAMENWERKING M IDDEN-LIMBURG

SML I Regiobureau gagina 24 van 24



¡.ooo

Postbus 9oo
6o4o AX Roermond

fi000A¿00s50

R r 12 Pg ô Z2 r¡,lTPA ffi
Por

Pol

Pargemeente Roermond


