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Regionale visie recreatie en toerisme Midden-Limburg: "Verbinden, Vertellen, Verrijken"

Voorstel

1. De regionale visie recreatie en toerisme en het afwegingskader vast te stellen
2. Het uitvoeringsprogramma nader uit te werken.
3. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Inleiding

In 2016 en 2018 zijn tussen de gemeenten in Midden-Limburg en de provincie Limburg
bestuursafspraken gemaakt in het kader van de regionale POl-uitwerkingen. Hierin is
vastgelegd dat een regionale toeristisch-recreatieve visie en een afiruegingskader wordt
opgesteld voor Midden-Limburg om richting te geven aan nieuwe ontwikkelingen en de
aanpak van problemen in de sector. De visie "Verbinden, Vertellen, Verrijken" geeft
invulling aan de gemaakte bestuursafspraken.

De opdracht voor het opstellen van de regionale R&T visie is verstrekt door de gemeente
Maasgouw namens het SML-werkveld Recreatie & Toerisme. De provincie heeft 50o/o van
de opdracht betaald. De andere 50o/o is betaald door de 8 participerende gemeenten.

De toeristisch-recreatieve sector is een belangrijke economische pijler voor Midden-
Limburg. De sector geldt in Nederland bovendien als groeisector. Groei en een gezonde
ontwikkeling gaan echter niet vanzelf. Toeristen en recreanten willen steeds meer beleven,
zoeken naar authenticiteit, verhalen en bijzondere ervaringen.

Midden-Limburg heeft veel potentie voor verdere ontwikkeling. De visie stelt dat het
huidige aanbod nog versnipperd is en meer belevingswaarde, diversiteit en kwaliteit
aandachtspunten zijn. Dit biedt kansrijke mogelijkheden om richting te geven aan de
ontwikkeling van de sector.
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In de visie worden 3 ambities voor 2030 neergezet:
1. We kunnen ons meten met het beste aanbod en de beste belevingen op 3 sterke

product-verhaa I I ijnen ;

2. Onze sector verblijfsrecreatie is en blijft vitaal;
3. We groeien met minimaal2o/o in toeristische bestedingen per jaar.

Door te werken met 3 product-verhaallijnen wordt samenhang aangebracht in het
versnipperde aanbod. Overheden, ondernemers en anderen worden uitgenodigd om
samen/mee te werken aan de ontwikkeling van de sector volgens deze 3 lijnen, waarbij de

beleving van de consument steeds het uitgangspunt is. De productlijnen zijn:
1. Midden door Limburg: de rijkdom aan erfgoed, landschap en verhalen wordt

samengebracht in gethematiseerde routes en arrangementen.
2. The Big Five: we maken onze rijkdom en variatie aan natuurgebieden nog meer

beleefbaar met duidelijke entrees, iconische belevingsplekken en bijzonder verblijf.
3. Water, fun en winkelen: we zorgen dat de regio alles te bieden heeft op dit gebied.

De visie geeft sturing aan nieuwe initiatieven in de regio, waardoor er een beter kwalitatief
aanbod ontstaat wat beter aansluit bij de gewenste doelgroepen.

Om te komen van visie tot act¡e zijn 5 actielijnen geformuleerd:

1. Samenwerken onder leiding van een programmamanager;
2. Focusprojecten realiseren in het kader van de product-verhaallijnen;
3. Regionale afweging van nieuwe initiatieven voor investeringen en uitbreidingen;
4. Vervolg programma Vitalisering verblijfsrecreatie;
5. Intensivering marketing in samenspraak met provincie.

Beoogd effect/doel

Doel van de visie is het richting geven aan overheid en marktpartijen met betrekking tot
nieuwe ontwikkelingen op toeristisch-recreatief gebied. Zij vormt een vertrekpunt en

inspiratiebron voor maatregelen met als totale doel om meer beleving, kwaliteit en

samenhang in het aanbod te krijgen, de verblijfsrecreatie kwalitatief te verbeteren en een
groei van minimaal 2o/o in de toeristische bestedingen per jaar te realiseren. Daarnaast
bevat het document een stappenplan voor de regionale afstemming van initiatieven
(dynamisch voorraadbeheer).

Argumenten

1.1 De bestaande visie is verouderd en aan hernieuwing toe
De samenwerkende gemeenten in Midden-Limburg hebben in 2013 een visie Toerisme en

Recreatie met een afwegingskader en een projectenprogramma vastgesteld. De visie
diende als afwegingskader voor de cofinanciering van projecten uit een provinciaal fonds
van € 2 miljoen. Dit fonds is inmiddels uitgeput en de visie is verouderd. Bovendien is in
2014 het POL opgesteld, waarvoor dit rapport als uitwerking geldt'

1.2 De visie is tot stand gekomen na een interactief proces
Alle regionale stakeholders met kennis van de sector en of een direct belang zijn intensief
betrokken bij het opstellen van de regionale visie. Ook toeristisch-recreatieve
ondernemers en de gemeente Weert (ambtelijk en bestuurlijk) hebben input geleverd
zowel middels werksessies als middels inspraakreacties op de verschillende conceptversies
van de visie.

7.3 Verhaal- en productlijnen brengen samenhang in het aanbod
Om samenhang aan te brengen in het versnipperde aanbod zijn de verhaal- en
productlijnen uitgewerkt. Het zijn verhalen die richting geven aan investeringen en kansen
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bieden aan ondernemers. Ze zijn gemaakt in samenwerking met recreatieve organisaties
en ondernemers in de regio. Deze aanpak moet de sector inspiratie, enthousiasme en
perspectief bieden en uitnodigen tot investeren.

1.4 Een gezonde vrijetijdseconomie draagt bij aan de lokale economie
Een gezonde vrijetijdseconomie is belangrijk voor de werkgelegenheid en de voorzieningen
dragen bij aan de kwaliteit van de woonomgeving voor de eigen bewoners en hun
recreatieve behoeften.

1.5 De visie heeft in Weert al invulling gekregen door diverse projecten
Binnen de verhaallijnen zijn er al diverse initiatieven in Weert ontplooid zoals:

- VAB's: in het rapport wordt een paragraaf gewijd aan het benutten van
Vrijkomende Agrarische Gebouwen (VAB's). In de op te stellen landbouwvisie
worden de VAB's specifiek als thema opgenomen.

- Midden door Limburg en The big five: In de visie wordt geconstateerd dat er bij
sommige natuurgebieden een bezoekerscentrum ontbreekt, de entree moeilijk
vindbaar is of sprake is van onvoldoende infrastructuur om de natuur te beleven.
In Weert is de afgelopen jaren geTnvesteerd in het realiseren van een
hoofdtoegangspoort/gebiedsontsluiting lJzeren Man, de herinrichting van het
Natuur- en Milieucentrum, de komst van het klimbos en zintuigenpark en de
plaatsing van een digitale WV-zuil met toeristisch-recreatieve informatie.
Ook wordt m.b.t. Kempen-Broek geadviseerd om toe te werken naar de status
Unesco Mens en Biosfeer gebied; dit vindt reeds plaats, de aanvraag is in
voorbereiding.

- Water, fun en winkelen: Deze verhaallijn is iets sterker op Roermond gericht:
designer Outlet, Maasplassen, shoppers in verblijfsaccommodaties in Roermond
krijgen, enz.

1.6 Een bottom-up benadering geeft meer resultaat
Zoals hierboven aangegeven loopt er reeds een aantal projecten in lijn met de visie. Voor
nieuwe projecten wordt geadviseerd om voor korte lijnen te kiezen en het gesprek aan te
gaan met de lokale ondernemers. De verhaal- en productlijnen vormen het
toetsingskader, nieuwe initiatieven dienen hierin te passen. Per project wordt vervolgens
bekeken wie de betrokkenen zijn: mochteen project meerdere gemeenten raken, dan
kunnen er gelegenheidscoalities worden gevormd. Deze insteek is ook conform de
oorspronkelijke werkwijze van SML.

2. 7 Verwezenlijken visie
Om de visie te verwezenlijken dient een actie-/uitvoeringsprogramma te worden opgesteld
samen met de sector. Een snelle doorstart is urgent. Niet alleen het bedrijfsleven staat te
trappelen van ongeduld, ook bij de provincie is beleid in ontwikkeling c.q. budget
beschikbaar (€ 10 miljoen) om de Limburgse leisure sector te versterken.

Kanttekeningen en risico's

2.1 Provinciale steun is alleen via cofinanciering mogelijk
De provincie Limburg heeft € 10 miljoen gereserveerd voor investeringen in toerisme en
recreatie in deze coalitieperiode. Een programma hiervoor is in ontwikkeling en wordt
waarschijnlijk in Q2-2020 vastgesteld. Verwacht wordt dat de provincie o.a. middelen
beschikbaar stelt ter cofinanciering van een regionaal uitvoeringsprogramma. Betrokken
regionale partijen zullen zelf ook een financiële bijdrage moeten leveren.

2.2 Beperkt projectbudget gemeente Weert
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De begroting van de gemeente Weert geeft thans weinig ruimte om lokale en regionale
samenwerkingsprojecten voortkomend uit de op te stellen uitvoeringsprogramma's (mee)
te financieren.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Geen. Separate besluitvorming over eventuele additionele middelen t.b.v. de realisatie van
lokale en regionale uitvoeringsprojecten.

Duurzaamheid

In het añrvegingskader voor nieuwe initiatieven is een koppeling gemaakt met
duurzaamheidsmaatregelen, natuurontwikkeling en klimaatbestendigheid.

Uitvoering/evaluatie

Rqgionale uitwerking
In de visie is hiervoor een le aanzet gemaakt. Zodra de colleges van B&W de visie
onderschreven hebben, gaat een ambtelijke werkgroep (SML-werkveldtrekker R&T,
veftegenwoordiger bedrijfsleven, SML-coördinator) aan de slag om te komen tot een
ontwerp-uitvoeringsprogramma, inclusief de bijbehorende personele en financiële
aspecten.

Aandachtspunten zijn de extra capaciteit en financiële middelen waar de ondernemers om
vragen en indien mogelijk is cofinanciering benodigd om gebruik te maken van het
provinciale budget. Op dit moment zijn beiden niet beschikbaar. Naast de regionale
uitwerking wordt intern tevens een plan van aanpak opgesteld gericht op het bevorderen
van de leisure sector in de gemeente Weert. Indien er extra middelen nodig zijn, dan
wordt e.e.a. via een separaat voorstel aan u en de raad voorgelegd.

Lokale aanpak
In een brandbrief d.d. juli 2019 t.a.v. de gemeenten in Midden-Limburg vragen de
ondernemers om voor 1 oktober 2019 uitsluitsel te krijgen op een aantal vragen met een
helder "ja" of "nee". In september 2019 heeft de gemeente Weert een tussenbericht
richting ondernemersnetwerk gestuurd waarin is aangegeven dat deze datum om
moverende redenen niet wordt gehaald (eerst bespreking in het bestuurlijk overleg van
het SML werkveld Recreatie en Toerisme van 2 oktober 2019 waarna behandeling in de
Midden- Limburgse colleges). Vervolgens is de brandbrief in december 2019 vanuit SML
namens de gemeenten beantwoord door wethouder Lalieu, kartrekker werkveld recreatie
en toerisme.

Daarnaast is inmiddels een ambtelijk overleg met een vertegenwoordiging van toeristisch-
recreatieve ondernemers gevestigd in Weert geïnitieerd. Doel is te komen tot afstemming
over een gezamenlijke aanpak.

Communicatie/ partici patie

Zie argument 1.2.
De visie is afgestemd in het bestuurlijk overleg recreatie en toerisme SML d.d. 12

oktober 2019.
De visie is door de bestuurlijk werkveldtrekker (wethouder Lalieu, gemeente
Maasgouw) aangeboden aan de provincie (zowel aan GS als aan PS).
Vanwege de intensieve betrokkenheid vanuit lokale stakeholders en de status van
de visie, worden de gemeenteraden geinformeerd middels een
raadsinformatiebrief. De raad wordt intensiever betrokken bij het vaststellen van
het regionale en lokale uitwerkingen.
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Overleg gevoerd met

Intern: Werner Mentens, Joke Jongeling, Marjo Beeren, Roel Beunen (R&E), Suzanne
Koken (Projecten), Moniek lJzermans (citymarketing).

Extern: Regiogemeenten, Provincie Limburg, Limburg Marketing, diverse stakeholders (zie
pag. 68 van de visie).

Bijlagen:

A. Aanbiedingsbrief Wethouder Lalieu, werkveldtrekker recreatie en toerisme, SML
B. Visie en Actieprogramma Recreatie en Toerisme Midden Limburg
C. Bijbehorend bijlagenboek
D. Raadsinformatiebrief
E. Brandbrief ondernemersnetwerk toeristisch Limburg
F. Antwoordbrief SML aan ondernemersnetwerk toeristisch Limburg
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