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Samenvatting

1. Deze evaluatie gaat over de vraag of en hoe de SML-
gemeenten meer uit de samenwerking kunnen halen.

2. Inspanning en rendement van samenwerken zijn niet in balans: 
SML is te veel overleg, te weinig uitvoering.

3. De urgentie om samen te werken is hoog, de wil is er en andere 
regio’s laten zien dat het beter kan.

4. Een nieuwe koers om meer uit de samenwerking te halen.

www.svdl.nl 2



1. Deze evaluatie gaat over de 
vraag of en hoe de SML-
gemeenten meer uit de 
samenwerking kunnen halen.
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1.1 Doel van het onderzoek is ontwikkelgericht evalueren: wat doen 
we goed en wat moeten, kunnen en willen we samen veranderen?
Het doel van deze evaluatie is, vast te stellen of en hoe 
de netwerksamenwerking in Midden-Limburg positief 
heeft gewerkt voor de onderlinge (bestuurlijke en 
ambtelijke) samenhang in Midden-Limburg en waar er 
significante verbeteringen nodig zijn. 

Verder is de vraag aan de orde of vanuit het huidige
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Terugkijken 

Vooruitkijken 

Worden de oorspronkelijke doelstellingen zoals 
opgenomen in de bestuursovereenkomst van de 
Samenwerking Midden-Limburg gerealiseerd en in hoeverre 
draagt de gekozen samenwerkingsvorm hieraan bij? Hoe 
moeten we te werk gaan om de samenwerking nuttiger te 
maken voor de deelnemende gemeenten, onze 
samenwerkingspartners en onze inwoners en bedrijven?

4 centrale onderzoeksvragen

Terugkijken
1. Doelrealisatie SML, lessen

Vooruitkijken
2. Bijstelling doelen, organisatie, bestuurlijke regie
3. Randvoorwaarden toekomstige doelen en vereisten
4. Stappen doorontwikkeling

“

* De evaluatie richt zich exclusief op SML. Dat wil zeggen dat wij in de oriëntatie op toekomstige varianten geen verkenning hebben 
gedaan naar voor- en nadelen van een intensievere samenwerking met belangrijke partners als Keyport, OML en/of de twee Midden-
Limburgse gebiedsbureaus. Wel zijn met deze organisaties gesprekken gevoerd ter inspiratie. 

samenwerkingsmodel kan 
worden doorgestoken naar 
een meer op uitvoering en 
resultaten gerichte 
samenwerking. De vraag is 
dan of hiervoor voldoende 
uitvoeringskracht en bestuurs-
en sturingskracht aanwezig is.*



1.2 Wij toetsen de realisatiekracht van SML door de opgaven, 
wensen en werkwijze in samenhang te bezien.
Het is steeds lastiger voor gemeenten om zelfstandig 
oplossingen te vinden voor de complexe maatschappelijke 
opgaven waar zij voor staan. We zien dan ook een 
toename van regionale samenwerking en meer varianten. 
In onze optiek is er ook geen “one best way”. De keuze 
moet passen bij de specifieke opgaven, ambities en 
context van de regio. 

Belangrijke ontwikkeling hierbij is dat steeds vaker voor 
andere, vaak lichtere, vormen van samenwerken en 
aansturing wordt gekozen. Samenwerken begint met een 
gezamenlijke opgave. Van daaruit wordt bezien wat het 
beste arrangement is om de beoogde doelen te realiseren 
en met wie. 

Wij kiezen daarom voor een evaluatie waarbij de 
realisatiekracht centraal staat. 
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Realisatie-
kracht SML

Opgaven

WerkwijzeWensen

UitvoeringskrachtLegitimiteit

Bestuurskracht

3. Wat moet er 
gebeuren om de 

uitvoeringskracht te 
versterken?

1. Is er voldoende 
fundament om meer 
uit de samenwerking 

te halen?

2. Hoe brengen we lokale ambities 
en regionale opgaven slim samen? 

Waar zit de “win-win”?



2. Inspanning en rendement van 
samenwerken zijn niet in balans: 
SML is te veel overleg, te weinig 
uitvoering.
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Algeheel beeld: te veel overleg, te weinig daadkracht.

Wanneer we de overwegingen, doelstellingen, uitgangspunten en samenwerkingsafspraken* afzetten tegen de 
praktijk dan stellen we vast dat de inspanning en het rendement van de SML-samenwerking niet in balans zijn. SML 
heeft een sterke overlegcultuur met weinig daadkracht.

Van de initiële bedoeling van SML om op vrijwillige basis en wisselende coalities samen te werken, blijkt in de praktijk 
te weinig terecht gekomen. De overlegstructuur is leidend geworden in plaats van de opgaven. Er is weliswaar een 
netwerkstructuur opgezet, dit heeft (te) beperkt bijgedragen aan de versterking van het vestigings- en woonklimaat. 
We lichten onze bevindingen hierna toe. 
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Geen gemeenschappelijke identiteit 
(“bestuurskundig construct”)

Wel meer naar elkaar toegegroeid door 
SML-samenwerking (sterkere relaties)

Gezamenlijke strategische 
investeringsagenda en groeiend aantal 

bovenlokale opgaven

Verschillend in kenmerken, context, 
(economische) oriëntaties en ambities



Met SML is er een formele netwerkstructuur gerealiseerd…

Doelstelling SML cf. Bestuursovereenkomst 2015

Het doel van de SML bestuursovereenkomst is het organiseren van een netwerkstructuur die voor bundeling en 
coördinatie zorgt van projecten en trajecten op economisch, sociaal en fysiek terrein. De projecten en trajecten 
werken aan een duidelijk en concreet geformuleerd onderwerp, bijvoorbeeld het realiseren van infrastructuur, 
gebiedsontwikkeling en hoogwaterveiligheid of de uitvoering van afspraken voortkomend uit de woonvisie of het tot 
stand brengen van een arbeidsregio (Bron: Bestuursovereenkomst SML, 2015). 
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Opgaven Strategische Investeringsagenda SML

1. Vitale werklocaties

2. Arbeidsmarkt

3. Innovatie en ondernemerschap

4. Leisure

5. Mobiliteit en infrastructuur

6. Circulaire economie

Overlegorganen SML

• Netwerkberaad

• Secretarissenoverleg

• Coördinatorenoverleg

• Werkvelden 
(bestuurlijk, ambtelijk)

Werkvelden SML



…de onderlinge relaties zijn uitgebouwd en verstevigd en er is een 
basis gelegd voor de te volgen koers…
Belangrijke resultaten van de samenwerking in de afgelopen jaren 
zijn:

• Het uitbouwen en verstevigen van de onderlinge contacten, zowel 
in bestuurlijk als in ambtelijk opzicht

• Elkaar informeren en kennis delen aan de verschillende 
overlegtafels (werkvelden) en daarbuiten

• Het spiegelen van lokale ambities aan regionale opgaven

• Het vaststellen van een gezamenlijke agenda voor de regio 
Midden-Limburg, economisch profiel en een Strategische 
Investeringsagenda (SIA)

• Concrete resultaten (voorbeelden die in gesprekken zijn genoemd): 
POL-uitwerking, energie (regionaal programmaplan), wonen (o.a. 
woningmarktonderzoek, kennissessie arbeidsmigranten), economie (regionale 
afspraken/beleidskader), landbouw en natuur (regionaal programmaplan), uitwerking 
projectplan vrijkomend agrarisch vastgoed), mobiliteit & infrastructuur (uitvoering 
projecten en cofinanciering), euregio (in stand houden verbindingen en netwerken), 
recreatie & toerisme (o.a. marktverkenning, concept recreatievisie)  
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6 opgaven voor de regio (SIA)

1. Vitale werklocaties
2. Arbeidsmarkt
3. Innovatie en ondernemerschap
4. Leisure
5. Mobiliteit en infrastructuur
6. Circulaire economie



…toch heeft de samenwerking niet uitgepakt zoals het 
oorspronkelijk bedoeld was… 
In spagaat tussen plichtsbesef en vrijblijvendheid
De Bestuursovereenkomst biedt in essentie goede uitgangspunten 
om pragmatisch samen te werken rond actuele maatschappelijke 
opgaven. Zo biedt samenwerken op vrijwillige basis in beginsel 
ruimte om in kleine coalities snel van start te gaan. 

In de praktijk worstelen de SML-gemeenten met de vrijwillige basis. 
Aan de ene kant lijkt er een soort moreel plichtsbesef te zijn om 
overal bij betrokken te zijn en de ander te betrekken. Aan de andere 
kant is samenwerken in SML-verband te vrijblijvend. Gemeenten 
starten veelal zonder echt commitment. Er zijn veelal geen (heldere) 
afspraken over doelen, activiteiten, resultaten en middelen (denk aan 
een uitvoeringsplan, een projectmatige aanpak en budgettaire 
afspraken). En de uitvoering is te afhankelijk van de bevlogenheid en 
daadkracht van individuen (bestuurlijk en ambtelijk). 

Consequentie is dat er te lang wordt doorgepraat zonder concrete 
acties. Gemeenten vragen zich daarom regelmatig af of iets 
“ondanks of dankzij” bereikt is.
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De SML gemeenten nemen in aanmerking (Bestuursovereenkomst 2015):

• dat de samenwerking in Midden-Limburg binnen een netwerkstructuur 
wordt uitgevoerd door meerdere projectorganisaties. De projecten en 
trajecten werken aan een duidelijk en concreet geformuleerd onderwerp, 
bijvoorbeeld het realiseren van infrastructuur, gebiedsontwikkeling en 
hoogwaterveiligheid of de uitvoering van afspraken voortkomend uit de 
woonvisie of het tot stand brengen van een arbeidsregio;

• dat sprake is van onderling vaak zeer verschillende onderwerpen met een 
eigen dynamiek, beleidsomgeving en betrokken actoren; 

• dat ieder project een eigen verantwoordelijkheid heeft om hieraan 
adequaat invulling te geven;

• dat maatschappelijke partners op uitvoeringsniveau direct betrokken zijn 
bij de samenwerkingsthema's en projecten, daar waar hun bijdrage een 
directe relatie heeft met hun eigen belang en inhoudelijk zwaartepunt; 

• dat de netwerkstructuur SML vooral faciliterend is en de projecten en 
trajecten een eigen verantwoordelijkheid hebben bij de vormgeving, 
uitvoering en verantwoording van de projecten en de in te zetten 
personele en financiële middelen



…in de praktijk is er dan ook te weinig terecht gekomen van de 
samenwerkingsafspraken. 
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2. Gezamenlijk optreden vanuit regionaal belang

3. Zoveel mogelijk als eenheid naar buiten treden

4. Gezamenlijk oplossingen zoeken                                 
voor gerezen problemen

1. Beleidsafstemming rond Agenda Midden-Limburg

Nauwelijks een eenheid naar buiten

Beperkt adaptief vermogen

Spanning tussen lokale belangen en regionale solidariteit

Vooral strategische vergezichten, weinig beleidsinteractie

Praktijk (algeheel beeld o.b.v. gesprekken 
en documentstudie)

Gemaakte afspraken 
Bestuursovereenkomst SML 2015

5. Elkaar tijdig informeren over 
relevante initiatieven/ontwikkelingen

6. Onderlinge concurrentie vermijden

7. Afzonderlijk zorgdragen voor goede communicatie met 
burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven 

Beperkt optreden uit regionaal belang

Gemeenten weten beter van elkaar wat er speelt

SML is voor de buitenwacht nauwelijks zichtbaar



Toelichting praktijk (1)

1. Vooral strategische vergezichten, weinig 
beleidsinteractie

Er is beperkte beleidsafstemming door de combinatie van 
strategische vergezichten en een complexe 
overlegstructuur:

• De Agenda voor Midden-Limburg (2015), het 
economisch profiel (2016) en de Strategische 
Investeringsagenda (SIA) omvatten primair brede, lange 
termijn ambities die niet vertaald zijn in concrete (korte 
termijn) doelen en een uitvoeringsagenda. 

• SML kent een complexe bestuurlijke en ambtelijke 
overlegstructuur. Onduidelijk is wie waarover gaat. 

• Door het grote aantal (zeven) werkvelden is het lastig 
een integrale afweging te maken. Daarbij helpt het niet 
dat de SIA zes opgaven kent die de zeven werkvelden 
(deels) doorkruizen. 

www.svdl.nl 12

2. Beperkt optreden uit regionaal belang

De zeven gemeenten verschillen in (economische) 
oriëntatie, ambities en context. Er is feitelijk op dit 
moment geen gedeelde agenda: 

• Bezien vanuit daily urban systems* kunnen ruwweg 
twee gebieden worden onderscheiden, ten westen en 
ten oosten van de Maas (zie ook Economisch profiel 
Midden-Limburg, 2016).

• Bepalend voor de lokale beleidsagenda’s is daarnaast 
het verschil tussen stad en land. De regio bestaat uit 
twee middelgrote steden en vijf, meer landelijke 
gemeenten.

• Op onderdelen zijn er voorbeelden waar de 
samenwerking tussen gemeenten wel tot resultaat 
leidt, zie hiervoor.

* Woon-werkverkeer, zakelijke relaties, sociale contacten en 
voorzieningen.



Toelichting praktijk (2)

3. Nauwelijks een eenheid naar buiten

De regio ontbeert een gemeenschappelijke identiteit en 
de samenwerking is te vrijblijvend: 

• SML is primair een bestuurskundig construct en kent 
geen gemeenschappelijke identiteit. Er is aldus geen 
intrinsieke verbondenheid.  

• Essentie is samenwerken op vrijwillige basis. Dit 
impliceert wisselende coalities op verschillende 
onderwerpen waarbij de regie telkens in handen is van 
een andere gemeente. Er zijn geen afspraken over hoe 
naar buiten te treden bij gezamenlijke projecten (bv. 
onder de SML-vlag) en er is geen communicatiestrategie 
of gezamenlijke branding. 
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4. Beperkt adaptief vermogen

SML is onvoldoende ingesteld op en geëquipeerd voor 
het samen oplossingen zoeken voor gerezen problemen:

• SML heeft een starre overlegstructuur die te weinig 
flexibiliteit en snelheid biedt om nieuwe onderwerpen 
of initiatieven in te brengen en op te pakken.  

• Er is geen uitvoeringsprogramma van waaruit de 
gemeenten samenwerken. Gemeenten gaan eerst 
terug in eigen kring om een besluit te nemen over en 
budget te regelen voor eventuele deelname aan een 
initiatief.

• De slagkracht van SML is sterk afhankelijk van de 
bevlogenheid, het netwerk en de ervaring van 
individuen (bestuurlijk en ambtelijk).



Toelichting praktijk (3)

5. Gemeenten weten beter van elkaar wat er speelt

Belangrijkste winst van SML de afgelopen jaren is de 
netwerkfunctie:

• Bestuurlijk en ambtelijk weten de gemeenten elkaar 
beter te vinden.

• Er wordt actief informatie en kennis gedeeld aan de 
verschillende overlegtafels en ook daarbuiten. 

• Er zijn geen expliciete afspraken over het delen van 
kennis/informatie. En SML heeft beperkte 
communicatievoorzieningen.

• De functie van voorzitter is die van technisch voorzitter 
(geen sturing op de inhoud) en de rol van de 
coördinator is tot nu toe ingevuld als ondersteunend 
aan het bestuurlijk proces (en bv. niet inhoudelijk of als 
aanjager, verbinder, mogelijk maker)
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6. Spanning tussen lokale belangen en regionale 
solidariteit

Gemeenten vinden het lastig om regionaal te denken:

• “What’s in it for me” prevaleert in de afweging om 
samen te werken. 

• Op een groot aantal onderwerpen zijn de meeste SML-
gemeenten er niet van overtuigd dat (brede) regionale 
samenwerking meer oplevert dan het alleen of in klein 
verband oppakken van vraagstukken. 

• De zeven gemeenten vinden elkaar tot nu toe dan ook 
vooral wanneer er externe redenen zijn voor 
samenwerking, zoals bijvoorbeeld bij de uitvoering van 
het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL).  



Toelichting praktijk (4)

7. SML is voor de buitenwacht nauwelijks zichtbaar (1)

Belangrijkste winst van SML de afgelopen jaren is de 
netwerkfunctie:

• Voor de gemeenteraden is SML nauwelijks zichtbaar en 
er wordt beperkt informatie gedeeld.

• Het betrekken van inwoners, bedrijfsleven en 
maatschappelijke organisaties gebeurt beperkt en vaak 
achteraf. 

www.svdl.nl 15

Wat komt er in u op als u denkt aan SML?*

Hoe goed kent u SML?

* Dit is een weergave van de twee dialoogbijeenkomsten (17 en 18 maart 2019) met 
raadsleden van de SML-gemeenten. 



Toelichting praktijk (5)

7. SML is voor de buitenwacht nauwelijks zichtbaar (2)

• De raad wil graag betrokken zijn, actief meedenken en 
geïnformeerd blijven. Zij missen terugkoppeling na 
raadsbijeenkomsten met/over SML (Wat is er met onze 
input gedaan? Wat heeft SML nadien bereikt? Wanneer 
horen we weer wat?). Voor de meeste door ons 
gesproken raadsleden is een nieuwsbrief niet een 
geschikt medium om verbonden te zijn. Zij stellen 
andere vormen voor om input te kunnen leveren 
(sessies, klankbordgroep). 

• Voor samenwerkingspartners, zoals andere regio’s en 
provincie Limburg, is het belangrijk helder te hebben 
bij wie je moet zijn. Door de complexe structuur is dat 
niet duidelijk. Bovendien heeft SML geen centraal 
aanspreekpunt, zoals bijvoorbeeld een regiodirecteur, 
waardoor de lijnen korter kunnen zijn. 
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* Dit is een weergave van de twee dialoogbijeenkomsten (17 en 18 maart 2019) met 
raadsleden van de SML-gemeenten. 

Wat zijn de belangrijkste maatschappelijke 
opgaven voor de regio?*



Er is de afgelopen paar jaar weinig vooruitgang geboekt met het 
verbeteren van de samenwerking.
In 2016 is een tussentijdse evaluatie uitgevoerd. Basis hiervoor waren gesprekken door de voorzitter van SML, 
ondersteund door het SML Regiobureau, met de leden van het SML Netwerkberaad alsmede verschillende voorzitters 
van SML werkvelden om te inventariseren waar de SML samenwerking staat en waar deze naar toe moet en om vast te 
stellen wat er goed gaat en waar nog verbetering mogelijk is. 

Wanneer we kijken naar de bevindingen van deze tussentijdse evaluatie en dit spiegelen aan onze diagnose, dan 
constateren we dat er de afgelopen paar jaar weinig vooruitgang is geboekt met het verbeteren van de 
samenwerking. Enkele bevindingen uit de tussenevaluatie (pp. 2-3): 

• Het is het voortdurende zoeken naar de balans tussen bestuurlijk draagvlak en regionale ambitie. 

• De bestuurlijke drukte is […] niet afgenomen, eerder toegenomen en er bestaat behoefte aan een betere 
verbinding en meer integraliteit tussen de afzonderlijke overleggremia. 

• [We zien] dat we binnen SML nog niet goed genoeg samen werken. De regio organiseert en manifesteert zich thans 
nog niet goed genoeg om een belangrijke gesprekspartners voor de provincie te zijn. 

• SML moet nu doorpakken en werk maken van de concretisering van de uitvoering. Resultaten zijn nodig en moeten 
zichtbaar gemaakt worden. 
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3. De urgentie om samen te 
werken is hoog, de wil is er en 
andere regio’s laten zien dat het 
beter kan.
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Landelijke ontwikkelingen en toegenomen complexiteit vragen 
steeds vaker om bovenlokale oplossingen.
Complexe opgaven

Gemeenten worden meer en meer als eerste overheid gepositioneerd. En de opgaven worden steeds complexer. De 
drie decentralisaties in de zorg zijn daarvan een exponent. Maar ook ingewikkelde thema’s als economische groei en 
innovatie, betaalbare zorg en het woondossier vragen veel. Daar bovenop komen nieuwe transitie-opgaven zoals de 
energietransitie, klimaatadaptatie, de circulaire economie en digitalisering. Het zijn complexe bovenlokale thema’s 
waar gemeenten alleen niet het antwoord voor hebben. 

Pragmatische allianties

Steeds vaker kiezen gemeenten voor nieuwe samenwerkingsvormen in wisselende allianties, vanuit de inhoud of 
opgave. Naast medeoverheden wordt bij dit public value pragmatism vaak ook met kennis- en maatschappelijke 
instellingen, bedrijfsleven en inwoners samengewerkt. De kracht van deze insteek is dat het maatschappelijk vraagstuk 
centraal staat op de schaal waar het probleem zich het meest manifesteert, in plaats van te redeneren vanuit 
bestaande structuren (Van der Steen, 2019). 

Een goed voorbeeld hiervan zijn de economic boards waarin overheden, ondernemers en kennisinstellingen 
samenwerken aan innovatie en economische groei in de regio. Verschillende studies hebben uitgewezen dat een 
sterke triple helix bijdraagt aan een sterkere economische groei van de regio. 
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In principe willen alle SML-gemeenten door, mits anders en beter.

Positieve beelden m.b.t. huidige SML*

• Netwerken/ontmoetingsfunctie: elkaar kennen, 
gemakkelijker vinden (bestuurlijk, ambtelijk), 
weten en begrijpen wat er in de andere 
gemeenten speelt

• Kennisdeling op uiteenlopende beleidsterreinen

• Specialismen kunnen inschakelen uit de regio (niet 
in eigen huis)

• Initiële construct (op papier) van de 
netwerksamenwerking/vrijwillige basis: keuze, 
flexibel, beheersbaar

• Gezamenlijke strategie (economisch profiel, SIA)

• Optreden als 1 regio naar andere partners toe 
(provincie, Brussel, andere regio’s, ed.)
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Kanttekeningen m.b.t. huidige SML*

• “Gedwongen” winkelnering ondanks lokale 
verschillen

• Beperkte directe meerwaarde van SML m.b.t. 
regionale en lokale opgaven/ambities

• Onvoldoende focus, te veel werkvelden, 
onvoldoende integraal, te veel POL-uitwerking

• Slagkracht is te afhankelijk van individuen 
(bestuurlijk, ambtelijk)

• Beperkte rol bureau/coördinator, te vrijblijvend 

• Stroperige besluitvorming (geen mandaat vooraf), 
lage opkomst overleggen, structuur biedt te 
weinig ruimte voor nieuwe onderwerpen

• Onevenredige inzet eigen medewerkers

* Het gaat hier om de algehele lijn uit de gesprekken met colleges van de zeven SML-gemeenten. Uiteraard zijn er (nuance) verschillen 
tussen de individuele opvattingen en lopen de opvattingen over de toekomst uiteen van criticasters tot sterke pleitbezorgers.



Wel zijn er grote verschillen in wensbeelden als het gaat om de 
mate waarin en de onderwerpen waarop. 
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1. Alle zeven 
op één of 

enkele 
opgaven

2. Alle zeven 
o.b.v. een 

brede agenda

3. Vrijwillige 
basis op 
beperkt 
aantal 

thema’s

4. Wisselende 
coalities op 

uiteen-
lopende
thema’s

Veel thema’sWeinig thema’s

Collectief

Vrijwillig

Gemêleerde wensbeelden regionale samenwerking 
Kijken we naar de gewenste ontwikkelrichting van SML 
dan valt het volgende op:

• Vrijwel iedereen vindt dat SML een belangrijke bijdrage 
heeft geleverd aan de versterking van het (bestuurlijk 
en ambtelijk) netwerk.

• Tegelijk zijn er grote verschillen over de gewenste 
ontwikkelrichting van samenwerken op de Midden-
Limburgse schaal, zowel tussen als binnen de zeven 
gemeenten. 

In de kern gaan de verschillen over de vraag over de mate 
waarin er wordt samengewerkt (verplicht of vrijwillig) en de 
focus. In de figuur hiernaast hebben we het spectrum 
gevisualiseerd. 



Andere regio’s laten zien dat slimmer samenwerken kan.

Over succes- en faalfactoren van regionale samenwerking is veel geschreven. Gelet op de grote verschillen in context 
en opgaven tussen regio’s is het lastig om hier een algehele lijn uit te trekken. Er is geen “one best way”. Wel 
schetsen wij hieronder enkele lessen uit onze adviespraktijk, inzichten uit het SER-advies regionaal samenwerken 
(2017) en succesfactoren van de (buur-) Regio Venlo. 
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Gemeenten die slim samenwerken:

• Beginnen met de opgave

• Scheppen de condities voor een 
goede voedingsbodem  

• Vormen allianties met strategische 
partners 

• Laten de deur open voor nieuwe 
partners 

Crux is scherp hebben wat de 
samenleving nodig heeft en het 
potentieel in de regio optimaal te 
benutten. 

SER-studie Regionaal samenwerken

1. Stel inhoud centraal met een gezamenlijke 
agenda als bindmiddel

2. De schaal is niet vastomlijnd maar verschilt per 
vraagstuk 

3. Een gedeeld urgentiegevoel is cruciaal

4. Wees transparant over doelen en (tussentijdse) 
resultaten, informeer gemeenteraden actief 

5. Zorg voor voldoende middelen, incl. 
procesgeld

6. Borg een goed samenspel met nationaal beleid     

Succesfactoren regio Venlo

• Voorgeschiedenis en context (Floriade als voorloper, 
leerervaringen Drechtsteden)

• Commitment: denken in collectief belang (bv. HBO is 
goed voor hele regio), voldoende budget (4 euro p. 
inw.)

• Focus (beperkt aantal thema’s en integraliteit (3 
bestuurlijke tafels)

• Uitvoeringsprogramma met concrete doelen en 
activiteiten

• Pragmatische, faciliterende rol regiodirecteur

• Kwaliteit en flexibiliteit door inzet eigen mensen

• Besluitvorming vanuit mandaat (lokaal voorportaal)



4. Een nieuwe koers om meer uit 
de samenwerking te halen.
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Conclusie: de SML-gemeenten bereiken op dit moment te weinig 
met de samenwerking…
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Realisatie-
kracht SML

Opgaven

WerkwijzeWensen

De regio staat gesteld voor stevige en complexe 
maatschappelijke opgaven die steeds vaker om een 
bovenlokale aanpak vragen; toch werken de SML-
gemeenten op dit moment beperkt samen.

De behoeften m.b.t. toekomstige 
samenwerking lopen uiteen, o.a. door 

verschil in ambities, context, (economische) 
oriëntatie en visie op samenwerken, zowel 

tussen als binnen de SML-gemeenten. 
Alle gemeenten benadrukken het belang van 

een goede balans tussen inspanning en 
rendement van samenwerken.

De besluitvorming is stroperig en de 
structuur biedt te weinig ruimte voor 
nieuwe  onderwerpen. 
SML heeft te weinig slagkracht. Van de 
resultaten die worden bereikt is veelal de 
vraag of dat “ondanks of dankzij” SML is. 



...en toch valt er (veel) meer uit te halen. (1)

1. Is er voldoende fundament om meer uit de 
samenwerking te halen?
SML heeft een sterke overlegcultuur met weinig 
daadkracht. Dit heeft geen positief effect gehad op de 
beeldvorming over de regionale samenwerking. Daarbij 
helpt het niet dat regio Midden-Limburg primair een 
bestuurlijk construct is, zonder een gemeenschappelijke 
identiteit en verschillende oriëntaties. 

Tegelijk is de urgentie om samen te werken hoog. 
Maatschappelijke opgaven zoals opgenomen in de 
Strategische Investeringsagenda adresseer je niet alleen. 
Bovenlokaal samenwerken betekent overigens niet 
exclusief op Midden-Limburgse schaal. De optimale schaal 
verschilt per opgave en kan ook tot buiten de eigen regio 
reiken, zoals er bijvoorbeeld op dit moment door Midden-
Limburg (SML) en Noord-Limburg (Regio Venlo) wordt 
samengewerkt rond de energietransitie. 

www.svdl.nl 25

2. Wat moet er gebeuren om de uitvoeringskracht te 
versterken?
De SML-gemeenten plukken op dit moment nauwelijks de 
vruchten van het op vrijwillige basis samenwerken. En voor 
meer dwingende en vergaande alternatieven, zoals een 
regionale uitvoeringsorganisatie, is onvoldoende 
draagvlak. De vraag is hoe dan wel? SML moet de 
komende periode resultaten laten zien om credits te 
verdienen. In onze optiek zijn vier elementen cruciaal: 

1. focus op een beperkt aantal (max. 3) maatschappelijke opgaven 
waarvan het klip en klaar is dat deze niet lokaal op te lossen zijn 
(complexe opgaven, transities)

2. uitvoering op basis van een gefundeerde analyse van het 
ecosysteem en veranderaanpak (beleidsinterventies), vertaald in 
resultaatgerichte regioprogramma’s (1 per thema)

3. benutten van de uitvoeringskracht van gemeenten en partners, 
zoals Keyport, OML, bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, 
inwoners en gemeenteraden

4. SML houdt regie op de resultaten en faciliteert het proces (voert 
niet zelf uit; kan wel aanjagen en stimuleren)



…en toch valt er (veel) meer uit te halen. (2)
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3. Hoe brengen we lokale ambities en regionale opgaven slim samen? Waar zit de “win-win”?
Willen de SML-gemeenten meer uit de samenwerking halen dan betekent dit een andere visie op samenwerken: 
• meer van buiten naar binnen, ofwel op de maatschappelijke opgaven gericht, in dialoog en partnership met de 

samenleving (Keyport, OML e.a., bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, inwoners, raadsleden);
• gecommitteerd door heldere afspraken over doelen, prestaties, activiteiten en middelen en regie op het proces en 

de resultaten van de programma’s en projecten (“we doen het goed of we doen het niet”).

1. Is er voldoende fundament om 
meer uit de samenwerking te halen?

3. Wat moet er gebeuren om de 
uitvoeringskracht te versterken?

2. Hoe brengen we lokale ambities en regionale 
opgaven slim samen? Waar zit de “win-win”?

Ja, mits de maatschappelijke opgaven centraal staan en 
niet de structuur leidend is

Door samenwerking tussen verschillende 
belanghebbenden te versnellen en te faciliteren

Focus op het verbeteren van de kennispositie van de zeven 
gemeenten, regie hebben op de resultaten en het faciliteren 
en (waar nodig) aanjagen/stimuleren van samenwerkings-
processen

SML 2.0 in 
essentie



SML 2.0 versterkt de realisatiekracht en impact van gemeenten in 
een rol als kennispartner, verbinder en regisseur…
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Taken van het nieuwe SML

• Agendasetting van regionale opgaven

• Regie op de uitvoering, incl. sturing, monitoring en 
verantwoording o.b.v. regionale uitvoeringsprogramma’s

• Kennispositie van de SML-gemeenten verbeteren (t.b.v. 
evidence-based beleid en actuele sturingsinformatie)

• Stimuleren van kennisdeling tussen gemeenten 
(ambtelijk en bestuurlijk)

• Netwerkfunctie: faciliteren van ontmoeting en inspiratie

• Faciliteren van samenwerkingsprocessen: partner search, 
matchmaking en (begeleiding van) alliantievorming 

SML-gemeenten

Strategische 
partners

Inwoners

Bovenregionaal 
(provincie, Rijk, 
andere regio's, etc.)

Invloedsfeer SML



…met een compact regiobureau dat gemeenten inspireert en 
faciliteert en regie heeft op de realisatie…
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Wat is de bijdrage van SML 2.0?

Kennispositie gemeenten verbeteren
• Onderzoek/analyse t.b.v. evidence-

based beleid (ecosysteemanalyse, 
burgerpeiling), monitoring/ rapportage 
t.b.v. sturing en verantwoording 

• Signaleren van relevante ontwikkelingen 
en agendasetting

• Delen van good practices

Ontmoeting en inspiratie organiseren
• Netwerkevents (bestuurlijk, ambtelijk en 

stakeholders)
• Inspiratiesessies op de focusgebieden 

van SML 2.0   
• Virtueel Huis van Midden-Limburg 

(kennis, agenda voor Midden-Limburg, 
events, partners) 

Verbinden en samenwerking versnellen
• Linking pin en partner search 
• (Begeleiden) van alliantievorming, 

matchmaking
• Relaties onderhouden met strategische 

partners
• Platformfunctie voor thema’s buiten 

scope

Regie op realisatie 
• Faciliteren van processen met bewezen 

methoden, instrumenten en formats
• Sturing en verantwoording o.b.v. 

programmatische en projectmatige 
aanpak 



…voor en door gemeenten: een kleine staf versterkt met 
deskundigheid van gemeenten, partners en daarbuiten…
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Regiodirecteur als inspirerende verbinder

Taken regiodirecteur SML:

• Mede-ontwikkelen en opzetten van SML 2.0 

• Aansturing regiobureau

• Aanjagen en faciliteren opbouw regionale samenwerking op 
de focusgebieden 

• Regie op realisatie regioprogramma’s

• Sparring partner bestuurders en ambtelijk coördinatoren SML

• 1e aanspreekpunt voor derden

• Kansen signaleren en partijen verbinden (liaison)

• Ontwikkelen methodieken voor programmasturing, 
projectmatig werken, kennisdeling en alliantiemanagement

• Opzetten marketing- en communicatiebeleid

Regiobureau

Strategische 
partners

Gemeenten

Regiodirecteur, marcom
manager*, secretariaat

Inzet via projecten van 
regioprogramma’s

Inzet via projecten van 
regioprogramma’s

Regie is maximale ruimte geven aan gemeenten en uitvoerings-
partners zodat initiatief en executiekracht optimaal wordt benut. SML 
bewaakt aan de voorkant of er goede afspraken zijn gemaakt, incl. 
bemensing, en monitort de voortgang en resultaten.  

Regie

Uitvoering

* Marcom is marketing en communicatie.



…binnen bestuurlijke kaders.
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Bestuur*

Kaderstellend
• Stelt de meerjarenstrategie vast (waaronder de 

collectieve inhoudelijke ambities en de rol van 
SML) en de regioprogramma’s (per focusgebied)  

• Actualiseert de strategie jaarlijks
• Stelt jaarlijks de financiële kaders vast 

Secretarissen-
overleg

Adviserend**

• Voorportaal voor het bestuurlijk overleg
• Sparring partner voor de regiodirecteur m.b.t. 

intergemeentelijke samenwerking, relevante 
ontwikkelingen en de uitvoering van de 
regioprogramma’s  

• Ontmoeten en inspireren (leren van elkaar) en 
verbeteren van samenwerking rond zaken als 
partnerships, invulling opdrachtgever-
/nemerrelatie en informatie-uitwisseling. 

* Wij adviseren een bestuur van 3-4 leden (wethouders en burgemeesters) dat  
mandaat heeft van de deelnemende gemeenten om de regio te besturen binnen  
de kaders van de door de colleges vastgestelde meerjarenstrategie.

** Daarnaast een rol voor de gemeenten in de uitvoering van programma’s/projecten.

Terugkijken
Voorjaar: realisatie 

inhoudelijke en financiële 
resultaten

Vooruitkijken
Najaar: vaststellen jaarplan en 

begroting nieuwe jaar

Jaarlijks 2 bestuurlijke conferenties*** om 
successen te vieren, verbeterpunten vast te 

stellen en plannen te maken voor het nieuwe jaar  

*** Deelnemers aan de bestuurlijke conferentie zijn 
in elk geval het bestuur van SML en (vertegen-
woordigers) van de colleges van de deelnemende 
gemeenten.



Samenvattend: verschil huidig SML en 2.0 en randvoorwaarden
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* Deze focus laat onverlet dat SML-gemeenten samen ook 
andere thema’s kunnen oppakken. De ruimte voor
ondersteuning hiervoor door het SML-bureau is beperkt. 

Huidig SML 2.0 Randvoorwaarden SML 2.0

Voorbereiding

• Principebesluit over toekomst samenwerking en rol SML

• Brede consultatie/dialoog (incl. gemeenteraden, 
bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en inwoners) 
over topprioriteiten regio Midden-Limburg t.b.v. 
bestuurlijk besluit over focus SML

• Opstellen koersplan SML 2.0 (“why, how, what”), incl. 
governance en bureau**

Bureau

• Voldoende basisbudget (3 fte, out-of-pocket kosten)

• Resultaatgerichte regioprogramma’s en commitment 
gemeenten en partners (budget, bemensing)***

Brede agenda
Focus op max. 3 opgaven*

Complexe 
overlegstructuur Bestuurlijke conferentie        

(2x/j)

Te vrijblijvend Resultaatgericht,            
scherpe afspraken

Onvoldoende 
zichtbaar Kennis delen, ontmoeten, 

inspireren, netwerken

** Zie bijlage 5 voor de evt. onderdelen van een koersplan
*** Zie bijlage 6 voor een overzicht van de onderdelen van 

het regioprogramma en een projectplan  



Bijlagen
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..

01 03

02 04
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Bijlage 1 Werkzaamheden

jan ‘19 jan – feb ‘19 feb – mrt mrt – 20 mei

Afstemming met
begeleidingscommissie

Vaststellen doelen, focus en scope, 
beoordelingskader, te interviewen 

personen, interviewleidraad, 
aanpak, (tussentijdse) resultaten en 

planning

Documentstudie, interviews, 
groepsgesprekken

Bestuderen van relevante 
documenten, individuele en groeps-

gesprekken, 1e bevindingen, 
bespreking met 

begeleidingscommissie

EINDRESULTAAT

Opstellen eindrapport

Opstellen concept eindrapport, 
bespreking met 

begeleidingscommissie, opstellen 
definitief eindrapport, toelichting 
resultaten in het Netwerkberaad

VERBETERINGEN

Ervaringen elders, 
oplossingsrichtingen

Verkennen ervaringen elders, 2 
dialoogbijeenkomsten met 

raadsleden, opstellen 
denkrichtingen, bespreking met 

begeleidingscommissie

DIAGNOSE

START



Bijlage 2. Begeleidingscommissie en gesprekspartners
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Gesprekspartners

• Groepsgesprekken met de individuele colleges van de 
zeven SML-gemeenten: Echt-Susteren, Leudal, 
Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en 
Weert 

• Dialoogbijeenkomsten raadsleden SML-gemeenten (17 
en 18 maart)

• Groepsgesprek met ambtelijk coördinatoren SML, 
Keyport en Ontwikkelmaatschappij Midden-Limburg 
(OML) 

• William Timmermans, cluster Strategie provincie 
Limburg

• René van Loon, directeur Regio Venlo  

• Groepsgesprek met Joep Ewalds en Hans Corsten, 
gebiedsbureaus Midden-Limburg

Begeleidingscommissie

• Monique de Boer, burgemeester Roerdalen (vz.) 

• Han Bekkers, gemeentesecretaris Leudal

• Bertus Brinkman, gemeentesecretaris Weert

• Han Geraedts, gemeentesecretaris Roermond

• Petra Philips, beleidsregisseur Nederweert

• Piet Verlinden, wethouder Leudal

• Esther Wassenberg, teamleider Roermond

• Ton Weekers, interim-coördinator SML



Bijlage 3. Overwegingen bij de start van SML 
(Bron: Bestuursovereenkomst 2015)
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• dat het voortreffelijk en afwisselend vestigings- en woonklimaat in de regio Midden-Limburg versterkt moet worden 

• dat doelgerichte samenwerking tussen de zeven gemeenten hiertoe nodig is

• dat een aansprekende visie op de ontwikkeling van de regio, een heldere organisatie en de bereidheid financieel te 
investeren in de kansen van de regio, de basis vormen voor deze bestuurlijke samenwerking

• dat de vereiste participatie van private partijen en maatschappelijke organisaties in de regio Midden-Limburg eerst tot 
stand kan worden gebracht als de zeven gemeentebesturen een eensgezinde opstelling laten zien 

• dat de afgelopen periode via de (GOML) een voldoende stevige basis is gelegd 

• dat coördinatie en integratie van de gehele samenwerking in Midden-Limburg alsmede een gezamenlijke interne en 
externe communicatie plaatsvindt door een in te richten netwerkberaad Samenwerking Midden-Limburg (SML). Dit 
netwerkberaad is het aanspreekpunt van de gemeenteraden voor de agenda voor Midden-Limburg en voor de 
communicatie en presentatie van Midden-Limburg bij andere overheden en maatschappelijke partners 

• dat de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraden voldoende gewaarborgd moet worden 



Bijlage 4 Toelichting regionaal ecosysteem

Ecosystemen versterken, (nog) beter benutten van 
bestaande infrastructuur

Belangrijk is om het potentieel in de regio optimaal te 
benutten en, waar nodig, te versterken. Vaak wordt de 
vergelijking gemaakt met een ecosysteem, ofwel het 
samenspel van (f)actoren die maken of er een goede 
voedingsbodem is voor succes. Denk aan de bedrijvigheid, 
de sociale structuur en arbeidsmarktpositie, de fysieke 
infrastructuur en hulpbronnen, de aanwezigheid van 
kennisinstellingen en het culturele klimaat. Dit ecosysteem 
verschilt per domein. 

SML kan een belangrijke rol spelen in de versterking van 
de regio door per opgave het ecosysteem in kaart te 
brengen (huidige situatie) en hierop (voorstellen voor) 
beleid te ontwikkelen. Dit vormt de basis voor het 
regioprogramma.  
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Entrepreneurial ecosystem

Human Capital Publiek-private 
financiering

Leiderschap 
en netwerk

Regelgeving 
en politieke 

steun

Research & 
development

Ondernemer-
schap en          
-klimaat

Infrastructuur

Vb. van elementen van een entrepreneurial ecosystem (Stam, Posseth, 2014)



Bijlage 5 Voorbeeld onderdelen koersplan
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Hoe?

Waarom?

Wat?



Bijlage 6 Voorbeeld onderdelen regioprogramma en projectplan 
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Wat is onze (gezamenlijke) doelstelling?
(beoogd maatschappelijk effect)

• BeleidsassumptiesVeronderstellingen

• Maatschappelijke opgaveWat is de context?

• Concrete maatregelenWat doen we om         
verandering te brengen?

• Korte termijneffecten van beleid (positief en negatief)Wat verandert er op               
korte termijn?

• Beoogde lange termijn effecten (outcome)Wat verandert er op        
lange(re) termijn?

Uitvoeringsprincipes
(werkwijze, afspraken met partners)

Vb. onderdelen regioplan o.b.v. de “theory of change” (noot: de deelnemende 
gemeenten stellen dit samen met de partners (dus nadat de alliantie gevormd is)

Projectsamen
vatting

Partner(s) Beschrijving Werkplan Begroting Bijlagen

Vb. onderdelen projectplan


