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Gemeente Weert
College van Burgemeesteren Wethouders
Postbus 950

6000 AZ Weert

Roermond, 5juni 2019

Zaaknummer: 43443-2019

Betreft: SML jaarverantwcording2018
Bijlagen: SML .Jaarverantwoordrng 2018

Geacht college,

In het SML Netwerkberaad van 20 mei j.l. is de SML jaarverantwoording2018 vastgesteld welke u als

bijlage aantreft. De jaarverantwoordingheeft een positieve resultaat van€ 9.998,-. Dit betreft een
incidentele meevaller.

Conform de SML oprichtingsaktezijn deze procesmiddelen enkel bedoeld voor de
netwerksamenwerking, waaronderhet ondersteunende regiobureau. In een andere inzet van deze

middelen is niet voorzien en in geval van een positief exploitatieresultaatis een besluit van uw college

nodig. Ik wil u daarom vragen akkoord te gaan met het storten van het positiefresultaat in de SML

voorziening. Dit biedt SML de mogelijkheid om deze gelden (net als de rest van de voorziening)aan te
wenden voor de samenwerkingin Midden-Limburg.

Met vriendelijke groet,

M.J.D. Donders - de Leest

Voorzitter Netwerkberaad

Samenwerking Midden-Limburg

Voor deze,

Ton Weekers (coördinator)

MCorti
Markering
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Voorwoord

Voor u ligt de jaarverantwoording 2018 van Samenwerking Midden-

Limburg (SML), de vierde jaarverantwoording -bestaande uit een
jaarverslag en een jaarrekening- betreffende de netwerksamenwerking

SML. Vier Jaar Is een magisch aantal in bestuurlijk opzicht. Colleges van
burgemeester en wethouders besturen als regel voor een periode van vier

jaar, gemeenteraden worden voor die termijn gekozen.

Vier jaar markeert ook een cruciaal moment in een samenwerkingsstructuur: alle groeistuipen en-pijntjes

zijn verwerkt, het kind groeit op tot volwassene. De vragen die daarbij behoren zijn:

• Is dit wat we bedoelden toen we vier jaren geleden van start gingen?

• Past deze manier van samenwerken (nog steeds) bij de opgaven van nu?

• Kunnen we de samenwerking efficiënter en effectiever maken? Waar liggen verbeterkansen?

Eind 2018 zijn daarom ook -zoals ook bij de start al afgesproken- voorbereidingen getroffen om te komen

tot een grondige evaluatie van de samenwerking. In de eerste helft van 2019 zal deze evaluatie zijn beslag

krijgen, waarna bestuurlijke besluitvorming kan plaatsvinden met betrekking tot de bevindingen
.

Zonder al te zeer vooruit te lopen op de evaluatie en de daaraan te verbinden conclusies, kan 1k op deze

plaats al vaststellen dat SML in ieder geval belangrijk heeft bijgedragen aan het uitbouwen en verstevigen

van de onderlinge contacten, zowel in bestuurlijk als In ambtelijk opzicht. Regelmatige ontmoeting,

vroegtijdige afstemming van in de lokale keuken voorbereid beleid en het spiegelen van lokale ambities

aan regionale opgaven, blijken in de praktijk waardevolle investeringen in de relatie. Daarmee is een basis

gelegd voor het vervolg, in welke vorm en intensiteit dan ook
.

Rianne Donders-de Leest

Voorzitter Netwerkberaad
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Algemeen
Het jaar 2018 is voorbij gevlogen en op het gebied van de regionale samenwerking is veel gebeurd. Met

name in de vertaalslag van de Midden-Limburgse Strategische lnvesteringsAgenda (SIA) naar een
uitvoeringsplan met concrete projecten zijn flinke stappen gemaakt. Deze investeringsagenda 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 provincie zullen worden uitgevoerd. Daarbij staat het belang van de regio voorop. Daarnaast is binnen

de Midden-Limburgse netwerksamenwerking een begin gemaakt met het formuleren van een vooruitblik op

toekomstige activiteiten van SML. Daarbij gaat het niet enkel om een vervolg op de uitwerking van de

huidige thema's in de SIA. Ook het benoemen van toekomstige thema's is een centraal thema binnen de

doorontwikkeling van SML.

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. Het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld spelen ook een rol bij het

samenstellen van de agenda. Samen worden de randvoorwaarden bepaald om het vestigingsklimaat en de

regionale economische structuur te versterken.

Versterken vestigingsklimaat

Binnen dit kader is er in Midden-Limburg sprake van dynamische aandacht voor de regio en het behartigen

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

Het gezamenlijk doel van samenwerkingen als SML, Keyport 2020 en OML is het versterken van het

vestigingsklimaat in Midden-Limburg. Dit gebeurt door samen te werken op basis van respect voor elkaars

belang. SML faciliteert en bundelt hierbij krachten en Keyport 2020 richt zich op innovatieve projecten in

triple helix verband. OML is een uitvoeringsorganisatie die zich richt op bedrijfslocaties en heeft een lokale

functie voor ondernemers.

In financiële zin is SML binnen de door de begroting gestelde kaders gebleven. Voor 2019 zullen de

activiteiten binnen SML in het verlengde van 2018 liggen, waarbij de werkvelden doorgaan met hun

activiteiten binnen de kaders van de in 2016 vastgestelde Agenda voor Midden-Limburg. Speciale

aandacht gaat in 2019 uit naar de doorontwikkeling van SML als netwerkorganisatie, maar ook naar de

actualisatie van de Strategische Investeringsagenda, die als een volwaardig en gedragen product uitgerold

moet worden middels concrete projecten waarin provincie en de regio zich herkennen en in

gezamenlijkheid voor gaan.
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Novi en POL 2014

0.12 december 2014 hebben de Provinciale Staten het POL 2014 vastgesteld. Op basis hiervan zijn de

regio's Noord-, Midden- en Zuid-Limburg aan de slag gegaan met vijf thema's. In 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.
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VoortgangGOML projecten
Het einde van de uitvoeringstermijn 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, waarbij 1 januari 2020 de deadline is voor alle lopende projecten. 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 januari

2022.

SML Regiobureau

Het Regiobureau is 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 fine-tuning van de inrichting van SML inclusief de zelfstandige en
zelfvoorzienende werkvelden, zowel bestuurlijk, financieel en organisatorisch, inclusief het vinger aan de

pols houden voor wat betreft de afw1kkeling van oude GOML-projecten en -trajecten en de relatie met

Keyport 2020. In algemene zin heeft het Regiobureau gefungeerd als een linking pin tussen de

werkvelden, een sparringpartner en vraagbaak voor de werkvelden die coördineert, signaleert, makelt en
schakelt en die daarbij oog heeft voor een efficiënte bundeling van werkzaamheden tussen de werkvelden,

de twee gebiedsbureaus en Keyport 2020. Het Regiobureau verbindt, zoekt naar overlap en signaleert

eventuele problemen.
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Kennistour
De SML Kennistour wordt een of meerdere malen per jaar georganiseerd. Het doel van de Kennistour is

om samen op een interactieve manier inspiratre en kennis op te doen van actuele thema's die spelen in

Midden-Limburg en waar kansen en oplossingen liggen voor onze regio. Daarnaast is de Kennistour een
goed moment om te netwerken zodat mensen elkaar makkelijker weten te vinden. De bijeenkomsten zijn
ook opengesteld voor externe partijen zoals maatschappelijke partners, ondernemers of

belangenverenigingen. Bij de organisatie zijn de SML werkvelden nauw betrokken.

In 2018 is twee keer een Kennistour georganiseerd. In mei heeft het werkveld Landbouw & Natuur het

thema Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB's) onder de aandacht gebracht. De VAB's zijn ook

opgenomen in de Strategische Investeringsagenda (SIA). In Midden-Limburg ligt zo'n 10% van de huidige

omvang van agrarische gebouwen leeg en de prognose is dat dit in de toekomst sterk zal toenemen. De

grote, te verwachten leegstand vraagt om indringende aandacht van beleidsmakers, bestuurders,

ondernemers en gebruikers. De locatie van de Kennistour VAB's was op een voorbeeldlocatie, namelijk

een tot theaterhoeve omgebouwde voormalig agrarisch bedrijf. De Kennistour heeft inmiddels geleid tot

een mindmap en een routeplan welke als input dienen voor een projectplan omtrent de VAB's.

In november is een Kennistour geweest over het thema veranderende arbeidsmarkt en arbeidsmigranten.

Dit onderwerp raakt meerdere SML werkvelden (WZW, R&T, L&N en Economie) en ook het sociale

domein. Nu al telt onze regio vele arbeidsmigranten en op termijn wordt de rol die arbeidsmigranten in

onze economie vervullen nog belangrijker. Dat vraagt om beleid op verschillende fronten, met aandacht

voor zowel de huisvesting, als de integratie en inburgering van arbeidsmigranten. Aan deze ambtelijke

Kennistour hebben naast ambtenaren van gemeenten en provincie ook enkele ondernemers en
zogenaamde huisvesters deelgenomen. De input van deze ambtelijke Kennistour zal worden gebruikt ten
behoeve van (breed) bestuurlijk overleg over dit onderwerp.
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WerkveldWonen, Zorg en Woonomgeving
In het werkveld Wonen, Zorg en Woonomgeving hebben in 2018 de volgende activiteiten plaatsgevonden:

. In het kader van de in 2014 vastgestelde regionale Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving is

verder gewerkt aan het terugdringen van de planvoorraad. Het provinciaal rapport "Beweging op de

woningmarkt" is gebruikt als input voor de actualisatie van de Structuurvisie wonen, zorg en

woonomgeving.

• In 2018 is ten behoeve van de actualisatie van de Structuurvisie een woningmarktonderzoek

uitgevoerd. De resultaten zijn in oktober 2018 openbaar geworden.

• In 2018 is het onderwerp Ruimte voor Ruimte meerdere malen besproken. Dit is betrokken in de

opstelling van het concept voor de geactualiseerde Structuurvisie, waarbij is meegenomen het advies

van de Landsadvocaat over dit onderwerp
.

. De NOVI (Nationale Orngevrngsvisie) is in voorbereiding. Deelname vanuit Midden-Limburg is geborgd.

Ditzelfde geldt voor de POVI (Provinciale Omgevingsvrsie).

• Over het onderwerp huisvesting arbeidsmigranten Is een SML-kennissessie arbeidsmigranten

georganiseerd en er hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden rondom het thema "het belang

van arbeidsmigranten voor Limburg". Dit krijgt In 2019 een vervolg.

. Samen met provincie. BZK en Platform 31 doet de regio mee aan de pilot "Flexwonen", waarin kansrijke

initiatieven van flexibele woonconcepten worden gelnventariseerd.

• Het onderwerp woonwagenstandplaatsen is naar aanleiding van de in juli 2018 door het rijk

gepubliceerde beleidskader 'Gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbele,d' nadrukkelijk op de

agenda gekomen. In het kader van de geactualiseerde concept-Structuurvrsie is voorgesteld een
verd iepmgsonderzoek te doen naar de (kwantitatieve en kwalitatieve) behoefte van
woonwagenbewoners. Hiervoor wordt gekeken naar een provinciale of regionale aanpak. Gesprekken

over aanpak c.g. informatre-uitwrsseling over de w1jzigingen n.a.v. het nieuwe rijksbeleid worden samen
met de provincie en met BZK gevoerd.

. In het kader van de uitwerking van de in 2016 (voor de periode 2017 tot en met 2020) gemaakte

regionale Prestatieafspraken heeft met woningcorporaties en huurdersbelangenverenigt ngen uitwerking

plaatsgevonden op een aantal onderwerpen. waaronder afstemming op het gebied van de woon-zorg
behoefte van kwetsbare doelgroepen en is het model rnatchingspomt ontwikkeld, waarbij vraag en
aanbod op elkaar worden afgestemd op regionaal niveau.'

@

••
...@ / J

---
.. ,l [__



, @..•j' .J @ .:. ,-, ' @-, c,

Doorkijk2019
In 2019 staat de afronding van de geactualiseerde Structuurvisie wonen op het programma, welke naar
verwachting medio 2019 zal worden vastgesteld. In 2019 zal gestart worden met de in deze Structuurvisie

opgenomen nadere uitwerkingen, waaronder het in beeld brengen van de behoefte aan
woonwagenstandplaatsen n.a.v. provinciaal onderzoek en de benodigde uitwerking op regionaal/lokaal

niveau. Verder zal de realisering van op de vraag afgestemd nieuw woningaanbod én het terugbrengen

van de planvoorraad de nodige aandacht krijgen.

Werkveld Economie en Energie

Economie
Regionaal beleidskaderwerklocatiesMidden-Limburg
Het Bestuurlijk Overleg van het werkveld Economie heeft op 20 december jl. het concept-regionaal

beleidskader werklocaties vastgesteld. Tegelijkertijd is besloten om dit document ter vaststelling aan te

bieden via de colleges aan de gemeenteraden. Het streven is dat de raden voorjaar 2019 het document

hebben vastgesteld.

Reikwijdte beleidskader

Het beleidskader is een uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg en dient om de voorraad

van vraag en aanbod op regionale schaal beter in balans te brengen en de bijbehorende afspraken vast te

leggen. Daarnaast is het gewenst mogelijkheden te bieden voor sterke economische initiatieven en kansen

op dat vlak te benutten. Tegelijkertijd met de totstandkoming van dit beleidskader is daarom in de

achterliggende periode het Economisch Profiel Midden-Limburg opgesteld en is de zogeheten Strategische

lnvesteringsAgenda Midden-Limburg gereed gekomen.

Het beleidskader wordt door de gemeenten vastgesteld als bestuurlijk afsprakenkader. Daarmee vormt het

een uitgangspunt voor lokaal gemeentelijk beleid en biedt ook ruimte voor lokaal maatwerk. Gemeentelijk

beleid wordt door vaststelling van dit beleidskader niet gewijzigd.

Relatie met andere POL-uitwerkingen

Provinciale Staten hebben op 12 december 2014 het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL}

vastgesteld. In het POL heeft de provincie Limburg uitgesproken dat elke regio een aantal vraagstukken

verder dient uit te werken in zogenaamde regiovisies. De Provincie benoemt hierbij de thema's wonen,
bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel, land- en tuinbouw, energie en vrijetijdseconomie. Als regio

worden de 7 Midden-Limburgse gemeenten beschouwd, die deze POL uitwerking binnen SML-verband

hebben opgepakt.

Vanwege de samenhang is gekozen om voor de thema's bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel een
integrale visie op te stellen onder de noemer werklocaties.

Op inhoud is voorliggend beleidskader afgestemd met de andere POL-thema's via de werkvelden binnen

SML.
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Consultatie koepelorganisaties

De relevante koepelorganisaties (LWV, LLTB en MKB Limburg) zijn op een aantal momenten in de

gelegenheid gesteld om hun reactie te geven over het definitieve concept-beleidskader.

Rol Provincie

Tussentijds zijn er over de voortgang tot 2 keer toe zogeheten bestuursafspraken gemaakt met
Gedeputeerde Staten. Daarnaast is er een zogeheten provinciale omgevingsverordening vastgesteld

waarin een en ander is vastgelegd.

Het beleidskader fungeert uiteraard als bouwsteen voor de (provinciale) Omgevingsvisie die dit jaar

vanwege de Omgevingswet opgesteld gaat worden.

Regionale afspraken

Kern van het regionaal beleidskader is een set van afspraken en procedures ten behoeve van een
toekomstbestendige ruimtelijk-economische werk- en winkelstructuur.

StrategischelnvesteringsAgenda(SIA)
De coördinatie van de SIA is belegd bij de voorzitter van het Netwerkberaad (inclusief het overleg met de
provincie). Onder het werkveld EEB vallen de volgende Sl/v-prograrnma's/projecten

Werklocaties (Nautische Boulevard en Zevenellen) en
Innovatie, ondernemerschap en arberdsmarktoptirnalisatre (Routeplan 2016-2020 Keyport2020 ).

•Nautische Boulevard (gemeente Maasgouw)

De subsidieaanvraag voor de provinciale bijdrage van de afdekking van de onrendabele top (maximaal

50% van 1,1 MIO) is eind december 2018 toegekend. De businesscase is Uitgewerkt en de planning is dat

deze samen met een plan van aanpak in eerste helft 2019 aan gemeenteraad van Maasgouw wordt

voorgelegd. Ondertussen wordt er al hard gewerkt aan de uitvoering en worden er bijvoorbeeld

gesprekken gevoerd met nagenoeg alle ondernemers van de Nautische Boulevard.

•Zevenellen (OML)

Zevenellen, gevestigd in de gemeente Leudal, is een multifunctioneel bedrijventerrein.

Voor ondernemers de plek om duurzame ambities te verwezenlijken. Het terrein kent meerdere

grondeigenaren, waaronder Ontwikkelings Maatschappij Limburg (OML) en World Biobased Centre

Zevenellen, die hun deel van het bedrijventerrein voor eigen rekening en- nsico ontwikkelen.

Streven van OML is om in 03/04 2019 het terrein bouwrijp op te leveren. Vergunningprocedures voor de

vestrgrng van diverse bedrijven lopen en met diverse initiatiefnemers lopen gesprekken.
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•Innovatie, ondernemerschap en arbeidsmarktopt,maltsatie (Keyport2020)

Provinciale Staten heeft dit voorjaar besloten om € 450.000,- subsidie voor 2018/2019 beschikbaar te
stellen aan Keyport2020. De subsidieperiode loopt (met terugwerkende kracht) van 1 juli 2018 t/m 31

december 2019. 20% mag ingezet worden voor proceskosten. 80% voor projectinitiatie en ontwikkeling.

Doorkijk2019
Het Bestuurlijk Overleg van het werkveld Economie heeft voor wat betreft de vervolgacties voortvloeiend uit

het regionale beleidskader de volgende prioriteiten voor 2019 benoemd:

•Kansenscan bedrijventerreinen Midden-Limburg

Nieuw onderzoek naar bedrijventerreinen Is nodig. Recent is samen met Ontwikkelingsmaatschappij

Limburg een zogeheten Kansenscan bedrijventerreinen Midden-Limburg opgestart. Dit betreft een
verkenning van mogelijke locaties voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen in Midden-Limburg.

•Regionaal acquisitie-overleg

Als regiogemeenten gaan we intensiever samenwerken bij het faciliteren van huisvestingsvraagstukken

van bedrijven door intensivering van overleg en het uitwerken van een gezamenlijke communicatiestrategie

gericht op het uitdragen van de vestigingsmogelijkheden in Midden-Limburg.

•Gezamenlijk handelingsperspectief supermarktstructuur

Gemeenten Roerdalen, Leudal, Maasgouw en Echt-Susteren werken een gezamenlijk

handelingsperspectief uit met afspraken voor de supermarktstructuur.

•Monitoring

Vraag en aanbod worden minimaal jaarlijks gemonitord in verband met tijdige bijstelling en vertrekpunt bij

herstructurering of transformatie.
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Sarnenhang met andere werkvelden.

Landbouw

Dynamisch voorraadbeheer

VAB's als kans voor startende ondernemers

Huisvesting arbeidsmigranten

Wonen

Huisvesting arbeidsmigranten

Recreatie & Toerisme

Huisvesting arbeidsmigranten

Herbestemming VAB's

Euregionaal

lnterreg

Food 2030

MobJ/iteit & Infrastructuur

Wegen irt bereikbaarheid

Energie
Het werkveld Energie heeft de afgelopen Jaren gewerkt aan de POL uitwerking energie. Dit heeft geleid tot

het Programmaplan Energie Midden Limburg. Dit plan Is, conform het POL 2014, gebaseerd op de

doelstellingen van het Nationaal Klimaatakkoord van 2012. Het Programmaplan Energie Midden Limburg is

nog niet bestuurlijk vastgesteld.

In JUii van 2018 zijn de hoofdlijnen van het klimaatakkoord door Ed Nijpels, de voorzitter van het

Klimaatberaad, aangeboden aan de minister. Het is een breed gedragen antwoord op de vraag hoe we als

Nederland de doelen halen die in het Klimaatakkoord van Panjs zijn

afgesproken. Concreet houdt dit in: hoe reduceren WIJ in 2030 de uitstoot
@

' van broeikasgassen met 49%? De doelstellingen van het Energieakkoord
- @ \

2012 en daarmee het POL zijn daarmee achterhaald. Het programmaplan
1 Energie is een goede basis voor een verdere uitwerking in een Regionale

Energie Strategie (RES). Het BO werkveld energie heeft In juni 2018

besloten verder te gaan met de uitwerking van een RES.

Vanuit het klimaatakkoord moeten regio's op korte terrrujn gaan starten met het opstellen van een RES. In

deze strategie worden afspraken over de regionale bijdrage aan de landelijke doelen op het gebied van
elektriciteit en gebouwde omgeving concreet: het doel van de RES is een zorgvuldige ruimtelijke inpassing

van hernieuwbare energieopwekking met rnaatschappehjke acceptatie en daarbij aandacht voor de

benodigde infrastructuur. Met de RES wordt de samenwerking tussen overheden en hun maatschappelijke

partners gestructureerd en wordt de maatschappelijke acceptatie voor de energietransine bevorderd. De

RES vormt één van de bouwstenen voor het omgevingsbeleid in het kader van de nieuwe Omgevingswet.
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Proces en planning
Midden-Limburg vormt samen met Noord-Limburg een RES regio. Er is een korte doorlooptijd, alle regio's

moeten eind 2019 een concept RES af hebben. Een team bestaande uit medewerkers van gemeenten uit

Noord- en Midden-Limburg en Enexis is

begonnen met de voorbereidende

1
werkzaamheden. Na de ondertekening van het- r
klimaatakkoord vindt de formele start van de

.@ @1 ,... @ @@
@@@0 Jll ontwikkeling van een regionaal gedragen RES

.,_ @@@

@
"

plaats. Dit gebeurt middels een vastgestelde
Bi

@ 'startnotitie· die getekend is door gemeenten,

\ provincie, waterschap en netbeheerder. De
@@@@@
'@
@

provincie vervult daarin een coördinerende rol.'ì--@@
\ @@@@@--@

\
\ \ \ De verwachting is dat de ondertekening in mei

2019 zal plaatsvinden. Vanuit het werkveld Energie worden bestuurders en ambtenaren betrokken bij dit

traject. Ook is er in oktober 2018 een toelichting gegeven tijdens het secretarissenoverleg omdat het RES

traject een beroep doet op ambtelijke capaciteit. De focus van werkveld energie zal in 2019 volledig gericht

zijn op de RES in samenwerking met de genoemde partijen. De structuur van bestuurlijke en ambtelijke

overleggen binnen SML zal daarbij voornamelijk gebruikt worden om kennis te delen en fungeren als een
klankbordgroep.

Werkveld landbouw en natuur
In december hebben de bestuurders van het werkveld Landbouw en Natuur (LEN) ingestemd met het

regionaal programma Landbouw en Natuur. De ontsluiting van dit programma begint steeds meer vorm te
krijgen. In dit regionale programma staat een uitvoerige beschrijving van de gezamenlijke identiteit en
ambitie, een doorlopende thematische agenda, een uitvoeringsagenda en de beschrijving van de gewenste
overlegstructuur. De portefeuillehouders van werkveld landbouw en natuur hebben in dit programma drie

prioritaire thema's die in het buitengebied van belang zijn benoemd nl:

• gezonde leefomgeving

• verbindend landschap

• en duurzame bedrijven op duurzame locaties

Daarnaast zijn in het werkveld Landbouw en Natuur afspraken gemaakt over de thema's die in de POL-

uitwerking opgenomen moeten worden: samenwerking binnen de regio en met de provincie, schone stallen

en latente ruimte, mestverwerking, vrijkomende agrarische bebouwing en agglomeratielandbouw. Deze

thema's zijn ook verwerkt in het regionale programma landbouw en natuur. Op dit moment zijn we als

programmalijn concreet aan de slag met vrijkomende agrarische bebouwing en binnen de werkgroep

schone stallen over intrekkings- beleid en latente ruimte.



!v@ :
, @ ..c, ,

n: ::.@ 1· @@@0
@--'·, ' ' Á @ -- '"

@,

Vrijkomend agrarisch vastgoed (VAB ·s)

In de periode tot 2030 stopt naar verwachting veertig tot vijftig procent van de agrarische bedrijven in

Midden-Limburg. De helft van de stallen en schuren die hierdoor vrijkomen, komt uiteindelijk leeg te staan,

zo blijkt uit onderzoek van Alterra in opdracht van de provincie.

'@
Vrukorrie nd e agrarscnebebouwin@@@

, 'J'Jrb1-· @·ldt•!' ,cri @L-r'C :1l:'v@r@:ir1(@er1r
»f ·· @
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Inclusief de huidige leegstand, komt het op termijn neer op 0,75 miljoen vierkante meter aan leegstaande

stallen en schuren. Sinds de start van de schaalvergroting neemt het aantal agrarische bedrijven af, door

onder meer matige inkomensperspectieven en het ontbreken van opvolgers in (farruliejbednjven. In een
kwart van de vrijgekomen bedrijfsgebouwen zijn de afgelopen Jaren niet-agrarische bedrijven gevestigd.

Van de vrijgekomen agrarische bebouwing in 2000-2016 staat momenteel ongeveer 158.000 m2

bednjfsqebouwen leeg. Tot aan 2030 komt nog eens 605.000 m2 vrij. Aanname is dat de gebouwen met
woonfunctie 280.000 m2 bewoond blijven en een deel van de bedrijfsgebouwen hergebruikt wordt voor
agrarische of niet-agrarische doeleinden Inclusief de huidige leegstand betekent dat ongeveer 0,75 mln m2

aan agrarische bedrijfsgebouwen leeg zal staan in 2030.

Het gaat vooral om grote stallen en schuren die in veel gevallen zijn gebouwd in de periode van de

schaalvergroting, vanaf 1965 tot nu. Veel van deze gebouwen bevatten asbest. De grootste leegstand doet

zich voor In gebieden met veel veehouderijen, vooral in Midden-Limburg west. Binnen SML hebben we het

bij benadering over een op de drie tot vier boerderijen waarvan de stallen en schuren leeg komen. Als deze

gebouwen langdurig niet worden onderhouden ziet dat er niet alleen slecht uit, het brengt ook risico's met

zich mee voor gezondheid en veihgheid. Bovendien trekt leegstand criminaliteit aan.

Door de portefeuillehouders van het werkveld Landbouw en Natuur is geconstateerd dat er een ernstig

probleem is waarbij een oplossing in de integralrtett gevraagd wordt. Mede naar aanleiding van de

bovenstaande cijfers is er bestuurlijk absoluut sprake van urgentiebesef waarbij in de context van SML een

opgave ligt om dit in samenhang met andere werkvelden aan te pakken. Hierbij gaat het met alleen over de

kwaliteit van het landschap maar is er ook samenhang met ondermijning, klimaatadaptatie en de

energietransine. Samen met de provincie is er een projectplan uitgewerkt, waarvan de uitvoering begin

2019 van start gaat.

Hierbij is de rol van het werkveld afstemming, bewaking en monitoring van de voortgang.
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Om die reden is het plan van aanpak tot stand gekomen binnen een samenwerking van SML werkveld

LeN, de Regio Noord-Limburg en de provincie. Het project start in ieder geval met een gesprek met een
ondernemer. Afhankelijk van de situatie waarin bedrijf en de eigenaren van het bedrijf zich bevinden, kan

een meer zakelijk of een juiste meer persoonlijk getint gesprek het meest functioneel zijn. Het is van belang

dat ook alle andere partijen die invloed uitoefenen op de agrariër zijn aangehaakt Er zal een expertteam

beschikbaar zijn om belemmeringen en/of hulpvragen te kunnen oppakken.

Doorkijk2019
In de 1 e helft van 2019 zal een uitvoeringsorganisatie worden ingericht. Onderwerpen als asbestsanering,

herbestemming/ sloop, werk naar werk constructies, fiscaliteit, sociaalpsychologische begeleiding en
restschuld zijn zaken die hierbij aan de orde kunnen komen. Er zullen in ieder geval door onafhankelijke

coaches gesprekken gevoerd worden met die ondernemers die op basis van de geurbelasting en als

stopper bekend zijn bij de gemeenten. We schatten dit aantal op 150 gesprekken in 2019 en 2020.

Het project bestaat uit een kennisplatform en een ondersteuningsarrangement en is bedoeld voor
eigenaren van agrarisch vastgoed die niet meer voor agrarische doeleinden gebruikt worden. Eigenaren

kunnen met een financiële bijdrage een beroep doen op de deskundrgenpocl. Zij ondersteunen en
adviseren de eigenaar bij het nemen van een beslissing over herbestemming.

1. Voor 2019 wordt uitgegaan van een Provinciale bijdrage van€ 300.000 voor de uitvoering van het

plan van aanpak Perspectief stoppende agrarische ondernemers. Deze gelden worden vrijgemaakt

middels een verzoek om subsidie vanuit de Regio Noord- en Midden-Lrrnburg. De gemeente
Nederweert zal hiervoor als loket functioneren;

2. Voor 2020 ligt bij Provincie Limburg nog een inspanningsverplichting om een beroep te doen op
procesgeld bij LNV om ook in 2020 de handelingswijze zoals opgenomen in het Plan van aanpak

voor te zetten. Hierbij wordt vooralsnog uitgegaan van een identieke bijdrage als voor 2019, zijnde

€300.000,-

Handvat kernkwaliteiten landschap Midden-Limburg

In de Ambitie Regionaal Programma LEN wordt de vraag om te komen tot een handvat formeel

bekrachtigd. Onderliggende redenen om ontwikkelingen met ruimtelijke kwaliteit te stimuleren is omdat een
aantrekkelijk woon- en leefomgeving een voorwaarde is om werkgelegenheid aan te trekken en omdat er

een belang is bij de kwaliteit van het landschap vanuit toeristisch recreatief oogpunt terwijl snelle

ontwikkelingen het landschap momenteel onder druk zetten.

De kernkwaliteiten van het landschap zijn de waarden van het landschap die zorgen voor herkenbaarheid

en onderscheid van de landschapstypen. B1J nieuwe ontwikkelingen ( b.v. bouwen van stallen, plaatsen van
windmolens en zonnevelden) moet rekening worden gehouden met de kernkwaliteiten van het landschap.

Het werken met de kernkwaliteiten wordt nu vaak als lastig ervaren. Het op te stellen Handvat

Kernkwaliteiten Midden-Limburg west biedt een handreiking voor initiatiefnemers van nieuwe ruirntehjke

ontwikkelingen om antwoord te geven op de vraag hoe het initiatief past in het landschap.
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Doorkijk2019
De gemeenten Weert, Nederweert en Leudal gaan hiermee in 2019 samen met de provincie aan de slag.

Het handvat biedt initiatiefnemers de mogelijkheid om landschappelijke kernkwaliteiten van meet af aan te

betrekken bij het ontwerpen en ontwikkelen van plannen. De initiatiefnemer geeft daarbij aan op welke

wijze de ontwikkeling zorgt voor het behoud of de ontwikkeling van de aanwezige kernkwaliteiten en hoe

eventuele negatieve effecten worden gecompenseerd. Dit alles om bij te dragen aan de kwaliteiten van het

Midden-Limburgse landschap. Het handvat is tevens bruikbaar als bouwsteen voor van de omgevingsvisie

buitengebied en loopt vooruit op de Omgevingswet, die in 2021 van kracht wordt.

FoodNL

Op woensdag 10 oktober gaven de regio's AgriFood Capita! Greenport Regio Venlo (incl. SML werkveld

LeN) en Regio Foodvalley in Brussel het startschot voor een intensieve samenwerking. Dit gebeurt onder

de werknaam FoodNL. De voedselregio's Greenport Regio Venlo, Regio Foodvalley en AgriFood Capita(

vertegenwoordigen de gehele keten van voedselproductie en lobbyen en profileerden zich tot dusver elk

apart in Brussel, terwijl ze dezelfde boodschap met andere woorden verkondigden. Vandaar dat vorig jaar

tijdens een bijeenkomst in het Europarlement, waarbij de regio's te gast waren bij Europarlementanërs,

bestuurlijk is afgesproken om gezamenlijk op te trekken.

Doorkijk2019
Op dit moment wordt door de regio's een concreet actieplan voor 2019-2020 opgesteld. Grofweg is een
driedeling gemaakt van activiteiten waarmee Food NL aan de slag gaat, te weten:

1. Majeure uitvoeringsprojecten die invulling geven aan de opgave Food NL

2. (Mede) organiseren van 1 high level event per jaar

3. Lobby op wet, regelgeving. beleid en (financiering)programma's

Door samenwerking kunnen robuuste projecten worden opgepakt en kan een serieuze bijdrage aan
voedselbeleid en de Food 2030 strategie worden geleverd op nationaal en Europees niveau.

Sarnenhang met andere werkvelden

Economie en energie

- dynamisch voorraadbeheer

- huisvesting arbeidsmigranten

- VAB's als kans voor startende ondernemers

- buitengebied waarin de energietransitie moet plaatsvinden o.a. zonnewerdes en windenergie

Wonen

- huisvesting arbeidsmigranten

- herbestemming VAB's

- woontitel voormalige agrarische bedrijfswoningen

Recreatie & Ttoerisme

- huisvesting arbeidsmigranten

- herbestemming VAB's
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Euregionaal

- Food 2030

- lntereg

Mobiliteit & Infrastructuur

- landbouwroutes i.r.t. recreatief medegebruik

WerkveldMobiliteit & Infrastructuur
Vanuit het werkveld zijn over de afgelopen periode een aantal highlights te benoemen:

• Op basis van de regionale subsidieaanvraag 2018 van het RMO heeft de provincie 0,7 miljoen

Euro cofinanciering beschikbaar gesteld;

• Het RMO, Roermond, Roerdalen, Wegberg en Mönchengladbach hebben een Euregionale

subsidieaanvraag naar een haalbaarheidsstudie voor een fietsverbinding tussen Roermond en
Mönchengladbach voorbereid;

• Door Rijkswaterstaat, provincie, RMO's en gemeenten zijn verbetermaatregelen onderzocht voor
de omleidingsroutes bij calamiteiten rondom het knooppunt A2/A73 Het Vonderen tot aan
knooppunt Kerensheide. Dit in het kader van het project Bottlenext;

• De gemeenten hebben in het regionale verkeerseducatie en -gedrag programma meerdere

projecten samen uitgevoerd;

• Er is een No-Regret Maatregelpakket opgesteld en reeds op delen door de provincie Limburg en
de regio uitgevoerd in het kader van de A2 Weert-Eindhoven binnen Smartwayz;

• Het RMO heeft bijdragen geleverd aan verschillende bijeenkomsten in het kader van het

Provinciale Mobiliteitsplan en de Governance rondom mobiliteit in Limburg;

• Als pilot uitwerking in het kader van het Provinciale Mobiliteitsplan is deelgenomen aan meerdere

gebiedsverkermmgssessres in het kader van de N266 Randweg Nederweert;

• Samen met het R1Jk wordt de reactivering van het traject Hamont-Weert voor personentreinen
onderzocht;

• Er wordt geprobeerd GOML gelden te herbestemmen aan een ontbrekende snelftetsroute-schakel

in Horn zoals opgenomen in onze Strategische Investeringsagenda binnen SML;

• 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;

• Het RMO heeft een grensoverschrijdende ambtelijke netwerkmiddag georganiseerd tussen
Midden-Limburgse en Vlaamse buurgemeenten;

• Er wordt samen met de gemeenten Leudal en Roermond gewerkt aan een haalbaarheidsstudie

naar een snelle fietsroute via de Maasbrug-Station Roermond en de Meinweg;

• Er ligt een Euregionaal voorstel voor een reguliere grensoverschriJdende buslijn tussen Duitsland

en Roermond biJ de provincie Limburg ter reactie;

• Het RMO heeft bijdragen geleverd aan verschillende bijeenkomsten In het kader van de Nationale

Orngevmgsvrsie en de Provinciale Omgevingsvisie;
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• De regio trekt samen met de gemeenten Cranendonck en Venlo, de Natuur- en Milieufederatie en
de provincie samen op in het dossier IJzeren Rijn in het kader van de Vlaamse zogenaamde 3RX

variant.

Werkveld Euregionalesamenwerking
De speerpunten voor de Euregio zijn als volgt: het verminderen van de grensbarrières voor leven, werken.

ondernemen en studeren in de Euregio en het versterken van de identiteit van het gebied als

samenhangende regio. Met eigen projectinitiatieven, zoals Euregio-Xperience en het Grensinfopunt, maar
ook met de Europese subsidiemogelijkheden vanuit INTEREG, Euregionale kaderprojecten

(tot€ 50.000) en miniprojecten, zet de Euregio zich in om deze hoofddoelen te bereiken.

Midden-Limburg heeft haar regionale doelen benoemd en onderbouwd in de strategische

investeringsagenda. Deze agenda raakt op een aantal punten onderwerpen die ook benoemd zijn in de

Public Affatrs-agenda van de regio Venlo. Denk hierbij aan de grensoverschnjdende arbeidsmarkt, de

vrijetijdseconomie en infrastructuur. Door middel van de bestuursopdracht Noord- en Midden-Limburg kan

op deze onderwerpen samenwerking worden gezocht, voor wat betreft grensoverschrijdend beleid.

In 2018 heeft het werkveld zich voornamelijk toegelegd op in het in stand houden van de eerder gelegde

verbindingen en netwerken. In dit kader zijn voor het vierde Jaar op rij de Open Days te Brussel -
tegenwoordig "The European Week of Regions and Crties (EWRC)" - bijgewoond door een delegatie uit

Midden- en Noord-Limburg.
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European Committee

.of the Regions

Het werkveld Euregionale Samenwerking is sinds deze editie nauwer betrokken bij de organisatie van deze

EWRC, om mede de belangen van SML te behartigen en het programma ook voor Midden-Limburg

relevant(er) te maken. 0.26 juni werd hiervoor een ambtelijke introductiebijeenkomst belegd, waarvoor
ook de ambtenaren vanuit SML waren uitgenodigd.

Het doel van dit driedaags werkprogramma is om de samenhang van regionale doelstellingen t.o.v. de EU-

doelstellingen te vergroten. Het programma bestond uit onder andere een bezoek aan het Europees

Parlement met een rondleiding en een gesprek met de Limburgse Europarlementarièr Jeroen Lenaers en
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een bezoek aan de 'Limburgse afdeling' in het Huis van de Nederlandse Provincies met een presentatie

over de regionale werkzaamheden in Brussel.

Collega's uit beide regio's kunnen naast de vele informatieve workshops van dit evenement zelf ook

ervaren wat de regio doet in Brussel en kennismaken met verschillende Brusselse actoren die voor de

regio Noord- en Midden-Limburg van belang zijn. Daarnaast reflecteren de deelnemers wat ze tijdens de

workshops hebben geleerd, delen ze kennis met elkaar en vergroten ze het onderlinge netwerk binnen de

regio. De regionale samenwerking is een netwerkorganisatie en dit type activiteiten draagt bij aan een nóg

sterkere samenwerking, omdat de collegas elkaar beter leren kennen en de onderlinge lijnen korter

worden. Daarmee past deze activiteit in de uitvoering van de Public Affairs-strategie regio-Venlo én de

Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden-Limburg.

Daarnaast hebben de deelnemers ervaren dat er vanuit de regio meer gebruik kan worden gemaakt van de
faciliteiten en de mogelijkheden die de provincie Limburg biedt: niet alleen in praktisch opzicht, maar ook

waar het gaat om de bundeling van krachten en van mogelijke gemeenschappelijke belangen. Als Midden-

Limburg kunnen en moeten we meer samen optrekken met de provincie Limburg, zeker als we zaken -
denk aan subsidies of beleidsbefnvloeding - geregeld willen krijgen over de grenzen heen, met name in

Brussel.

Tot slot, iets dat niet meteen met Euregionale samenwerking als zodanig te maken heeft, maar wel de

moeite van het vermelden waard is als een concreet voorbeeld van samenwerking die reeds in een
vergevorderd stadium is en die tijdens de EWRC beklonken is: Agrofood (zie werkveld Landbouw en
Natuur). Op woensdag 10 oktober heeft GreenPort Venlo (en Midden-Limburg) in samenwerking met
Agrofood Capita! (Noord-Oost Brabant) en Food Valley (Ede-Wageningen) de handen ineengeslagen. Drie

regio's die complementair aan elkaar zijn en samen een ijzersterke combinatie vormen onder het motto
"Eén ecosysteem, één Europese Agenda". Het doel van deze alliantie is om meer lobbykracht in Brussel

en meer investeringen naar Zuid-Oost-Nederland te kunnen halen. Onder toeziend oog van
Europarlernentaners Lambert van Nistelrooij en Jan Huitema tekenden de bestuurlijke trekkers van de

voedselregio's symbolisch de samenwerking. De samenwerking zal voor 2019 een concreet plan van
aanpak opstellen.

Doorkijk2019
Samen met de regio Noord-Limburg zun afspraken gemaakt hoe en op welke manier gezamenlijke

opgaves opgepakt kunnen worden. Hiermee kriJgt de bestuursopdracht Internationale Zaken dan ook

daadwerkelijk inhoud en invulling.

Met een Limburgse staatssecretaris Binnenlandse Zaken en Korunkrljksrelaties, de heer Raymond Knops,

worden er weer nieuwe deuren geopend om onze regio ook in Den Haag duideluker op het netvlies te

krijgen. Samen met de 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 denkrichtingen hierin is een gezamenlijke deelname aan de
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zogenoemde Limburgborrels, ook in Brussel. Tevens bestaat het voornemen om staatssecretaris Knaps uit

te nodigen voor een werkbezoek.

Ook zal er in 2019 wederom, na het succes van het voorbije jaar, nauw samengewerkt gaan worden in de

voorbereiding van de EWRC In Brussel. Op deze manier wil het werkveld ervoor zorgen dat deze EWRC

nog interessanter en relevanter wordt voor Midden-Limburg.

WerkveldRecreatie & Toerisme
In het SML werkveld Recreatie & Toerisme zijn 8 verschillende bouwstenen benoemd. De bereikte

resultaten zullen per bouwsteen kort aangegeven worden.

1. DynamischVoorraadbeheer
Marktverkenning Hotels

De provinciale marktverkenning voor Hotels is afgerond. Dit onderzoek is een handvat voor de

regionale afstemming / toetsing van nieuwe initiatieven door de Werkgroep Dynamisch

Voorraadbeheer en een bouwsteen voor het opstellen van de regionale toeristisch recreatieve visie
Midden-Limburg/ POL-uitwerking

.

Alle gemeenten hebben gegevens voor de inventarisatie van de planvoorraad aangeleverd. Hiermee

is een beeld van de hotelmarkt ontstaan met als ijkpunt medio 2017 (= nulmeting).

De provincie wenst bij nieuwe ontwikkelingen een goede onderbouwing van de marktruimte en de

locatiekeuze en verlangt regionale afstemming. Het hotelonderzoek is een referentie voor het

beoordelen van nieuwe initiatieven.

Werkgroep Dynamisch Voorraadbeheer

De werkgroep bestaat uit RO-specialisten van de gemeenten en kan maandelijks bijeen geroepen
worden zodra er initiatieven aangereikt worden welke volgens de provincie regionaal afgestemd

dienen te worden. Er zijn 2 tmtratieven op deze wijze regionaal afgestemd in 2018:

• Van der Valk Hotel (Weert)

• Groepsaccommodatie De Bandert (Echt)

Monitoring

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

2. Recreatieve visie

De werkgroep Recreatieve Visie heeft de opdrachtbeschrijving voor het opstellen van een regionale

toeristisch recreatieve visie uitgewerkt in 3 concrete deelproducten :

1. Toeristisch Recreatieve Visie;

2. Uitvoeringsprogramma en
3. Afwegingskader

De opdracht is namens de regio Midden-Limburg verstrekt aan Oosterman Vrijetijdszaken / BVR.
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In diverse werksessies (ambtelijk, bestuurlijk, stakeholders) is informatie opgehaald en is de conceptvisie

besproken. De visie wordt begin 2019 opgeleverd en aan de gemeenten en provincie aangeboden. De

recreatieve visie is een onderdeel van de regionale POL-uitwerking.

3. Versterkingdagrecreatie
Na de eerder uitgevoerde inventarisatie van alle dagrecreatieve objecten in de regio en 100 km er omheen

(incl. België en Duitsland), is opdracht verleend voor het uitvoeren van een acquisitietraject voor m.n.
nieuwe dagrecreatieve ontwikkelingen. Dit acquisitietraject heeft geleid tot een contact, die op zoek is naar

een locatie voor zijn dagattractie met als thema luchtvaart. Aan alle gemeenten in Midden-Limburg is de

vraag gesteld of er ruimte en interesse is om een dergelijke toeristische trekker te laten landen. Vier

gemeenten (Maasgouw, Leudal, Roermond en Roerdalen) hebben mogelijke locaties voorgedragen. Mocht

de initiatiefnemer gemteresseerc zijn in één van deze opties, dan zal deze worden uitgewerkt en aan de

provincie ondersteuning worden gevraagd om dit te kunnen realiseren.

4. Vitaliteit Verblijfsrecreatie
Samen met de provincie is een Plan van Aanpak Vitalisering Verblijfsrecreatie Limburg opgesteld.

De provincie heeft gedurende één Jaar een pilot "Vitalisenng Verblijfsrecreatie" uitgevoerd en heeft hiervoor

een vitaliteitsmanager verblijfsrecreatie vrijgemaakt om aan de slag te gaan met het verbeteren van de

kwaliteit op recreatieparken (oa in de gemeente Maasgouw en Roerdalen). Met deze pilot is ervaring

opgedaan met de voorgestelde aanpak, geexperimenteerd met de instrumenten en achterhaald aan welke

instrumenten het meeste behoefte is.

Gezien de situatie in Midden-Limburg, waarin niet alle gemeenten een vitaliteitsprobleem in de
verblijfsrecreatie hebben, zal het traject vervolgd worden met een project waarin twee gemeenten
(Roerdalen en Maasgouw) samenwerken om de verblijfsrecreatie in hun gemeenten een kwaliteitsimpuls te

geven
Er is vanuit het werkveld Recreatie & Toerisme een overleg opgestart met de ambtelijke trekkers van de

SML-werkvelden Wonen en Economie om het probleem van de huisvesting van arbeidsmigranten op
vakantieparken aan te pakken. Doel is om onrechtmatig gebruik van vakantiewoningen op recreatieparken

aan te pakken, maar hiervoor moet wel een oplossing voor de huisvesting van arbeidsmigranten geleverd

worden.
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5. Ondernemers

De R&T-ondernemers hebben zich georganiseerd en fungeren als een klankbordgroep voor de overheid.

In 2018 zijn zij actief betrokken bij het opstellen van de recreatieve visie.

Het ondernemersnetwerk heeft in haar Manifest aangeven te streven naar eenduidig toeristisch beleid voor
de regio Midden-Limburg. Eén van de punten die zij hierbij aanstippen is de afstemming van de

toeristenbelasting. Er is overleg opgestart om te kijken of en op welke wijze dit geuniformeerd kan worden.

6. Promotie
De provincie heeft gekozen om een nieuwe koers in te zetten om Limburg te promoten. De regio moet

hierop aansluiten met doelgerichte thematische campagnes. Er is een klankbordgroep opgericht waarin

gemeente Maasgouw en gemeente Weert deelnemen namens de regio. Provincie heeft inmiddels de

nieuwe toeristische marketingstrategie en het bijbehorende governancemodel vastgesteld. Er wordt nu aan
het uitvoeringsplan gewerkt.

7. Recreatieve Infrastructuur
Er is een concept-projectvoorstel/ambitieplan opgesteld voor Mountainbikeroutes.

De ambitie is een hoogwaardig regionaal MTB netwerk. Dit is een hoge ambitie en niet op korte terrmjn te

realiseren. Op korte termijn moet daarom ingestoken worden op het benutten van kansen voor de aanleg

van nieuwe of verbetering van bestaande MTB routes en aanhaking aan routes net over de grens (België

en Zuid-Oost Brabant). De realisatie zal dus gefaseerd in de tijd plaats moeten vinden.

Afhankelijk van de financieringsmogelijkheden en het draagvlak bij de MTS-verenigingen kan er in de 1 e

fase een 1 e deel van het routenetwerk gerealiseerd worden waarbij gestreefd wordt om een kwalitatief zo
hoogwaardig mogelijk netwerk (5 sterren) te realiseren.

De provincie staat positief tegenover het plan onder voorwaarde dat bij de aanleg en beheer zoveel

mogelijk verantwoordelijkheid bij verenigingen wordt gelegd. Qua ambitie -ook met het oog op de

financierbaarheid nu de beschikbare middelen nagenoeg op zijn- is het raadzaam om met 2 routes als pilot

te beginnen.
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Jaarrekening

SML heeft een exploitatiebudget van € 0,60 per inwoner. Voor 2018 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

2018

Aantal inwoners
Gebiedspartner per 1-1-2016 Procesmiddelen Afgerond
Roermond 57.010 € 34.206 € 34.500

Weert 49.100 € 29.460 € 29.500

Leudal 36.140 € 21.684 € 22.000

Echt-Susteren 31.943 € 19.166 € 19.500

Maasgouw 23.757 € 14.254 € 14.500

Roerdalen 20.686 € 12.412 € 12.500

Nederweert 16.793 € 10.076 € 10.000

Totaal 235.429 € 141.257 € 142.500

Aanwending exploitatie
Begroot Werkelijk Resultaat

1. Personele kosten € 112.000 € 112.244 € - 244

2. Communicatiekosten € 5.000 € 5.085 € - 85

a. Nieuwsbrieven 1.000 425 575

b. Website 2.000 4.100 - 2.100

c. (HerPositronenngskosten Agenda van M-L 2.000 560 1.440

3. Netwerkversterking € 18.500 € 14.749 € 3.751

a. Digitaal Netwerkkantoor 3.000 3.235 - 235

b. Kennis- en gemeentetour 4.000 4.626 - 626

c. Regiodialoog 3.000 0 3.000

d. Avond van Midden-Lrrnburg 6.000 5.388 612

e. Evaluatie SML 1.500 1.500 0

f. Integraal bestuurlijk overleg 1.000 0 1.000
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4. Overig € 7.000 € 424 € 6.576

a. Huisvesting & ICT 3.000 0 3.000

b. Vergaderkosten 1.000 424 576

c. Onvoorzien 2.000 0 2.000

d. Reservering algemeen 1.000 0 1.000

Totaal € 142.500 € 132.502 € 9.998

Toelichtingpersonelekosten
Het Regiobureau heeft ondersteunende, faciliterende en coördinerende werkzaamheden uitgevoerd ten
behoeve van de werkvelden, alsmede ten behoeve van de Netwerksamenwerking als geheel. De uitgaven

zijn iets hoger uitgevallen In verband salarisindexatie die niet was begroot.

Toelichtingcommunicatiekosten
Bij de website zijn de kosten opgenomen die - tot nu toe - zijn gemaakt voor het communicatieplan, waar
de website naar alle waarschijnlijkheid een onderdeel van gaat uitmaken. Dat verklaart de overschrijding

op dit onderdeel van de communicatiekosten. Een (her)positionering van de Agenda voor Midden-Limburg

was nog niet noodzakelijk, maar wel zijn er kosten gemaakt voor een drukken van boekjes over de

Strategische Investeringsagenda aangezien deze op waren.

Toelichtingkostennetwerkversterking
Bij het digitaal Netwerkkantoor staan de kosten van Alfresco vermeld. Alfresco is de opvolger van het

multifunctionele Viasdesk, dat uit besparingsoverweging in 2016 is omgezet naar een online archief binnen

Alfresco voor betrokkenen in de SML werkvelden.

In 2018 zijn twee SML Kennistours georganiseerd (Vrijkomende Agrarische Bebouwing en

Arbeidsmigranten) waardoor de kosten iets hoger zijn uitgevallen dan geraamd. Het gaat bij de Kennistour

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.

In het kader van Netwerkversterking is ook een Avond van Midden-Limburg georganiseerd op 6

september. Deze avond was samen georganiseerd met Keyport2020 en OML en had onder meer als doel

om de (nieuwe) raadsleden wegwijs te maken in de wereld van deze drie organisaties Voorts diende deze

bijeenkomst als netwerkevent voor raadsleden en bestuurders in Midden-Limburg.

In het kader van de doorontwikkeling/evaluatie SML is begin 2018 onderzoeksbureau Moventem gevraagd

mee te denken over de samenwerking in Midden-Limburg en hoe deze een stap verder kan worden

gebracht. De input hiervan is gebruikt in het zogenaamde Whitepaper.

Een regiodialoog met de Provincie heeft dit Jaar niet plaatsgevonden.
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Integraal bestuurlijk overleg heeft in 2018 wel plaatsgevonden. Het SML Netwerkberaad en de bestuurlijke

werkveldtrekkers hebben meermaals met elkaar vergaderd. Extra kosten zijn hier evenwel niet uit ontstaan.

Toelichting overige kosten
In 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.

Voorgesteld wordt om het positieve resultaat van de explortatrerekening ad€ 9.998,- toe te voegen aan de
SML voorzienmg.

Voorziening

Stand 01-01-18 Saldo onttrekking Saldo vermeerdering Stand 31-12-18

€ 114.421,24 € 14.237,73 € 9.997,53 € 110.181,04

Toelichtingvoorziening
In de voorziening was per 01-01-2018 nog€ 114.421,24 beschikbaar. Dit bedrag is afkomstig uit het

positieve resultaat op de exploitatierekening van de afgelopen Jaren, een lager uitvallende bijdrage aan
Keyport 2020 In 2015 i.v.m. het toetreden van Cranendonk (besparing.€ 17.000.-), alsmede niet (geheel)

aangewende middelen uit de voorziening die geoormerkt waren voor transitiekosten GOML/SML.

Onttrokken is ten behoeven van POL 2014 € 8.733,45 en € 5.504,28 voor de Transitie atlas. Voorts Is het

exploitatieoverschot 2018 ad € 9.997,53 toegevoegd aan de voorziening. Daardoor is er nu een
totaalbedrag van€ 110.181,04 In de voorziening. Hiervan Is € 27.888,- geoormerkt voor de POL uitwerking.

Van de resterende bedrag is € 17.500.- gereserveerd voor de evaluatie en doorontwikkeling SML die in

2019 wordt Uitgevoerd De overige middelen uit de voorziening ad€ 64.793,- zijn niet specifiek gelabeld.

SAMEN SML

SAMEN WERKEN WERKT!
SAMENWERKING MIDDEN-LIMBURG
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