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Geacht college, 

In het SML Netwerkberaad van 9 juni j.l. is de SML-jaarverantwoording 2020 vastgesteld welke u als 

bijlage aantreft. De jaarverantwoording heeft een positief resultaat van € 11.212,07. Dit betreft een 

incidentele meevaller. 

Het Netwerkberaad is er voorstander van om het resultaat 2020 toe te voegen aan de SML- 

voorziening. De voorziening bedraagt daarmee per 1-1-2021 € 74.540,33. Zoals op pagina 13 van de 

Jaarverantwoording 2020 verwoord, zijn inmiddels besluiten genomen die consequenties (kunnen) 

hebben voor de voorziening: 

• Ondersteuning plan Taskforce Corona Midden-Limburg (€ 20.000) 

• Reservering voor uitvoering bestuursopdracht "Laat het landschap je verrassen" (€ 12.950) 

• Inhuur bureau Public Result voor traject Investeringsagenda Midden-Limburg (€ 32.220). 

Ik wil u tegen bovengeschetste achtergrondvragen akkoord te gaan met het storten van het positief 

resultaat in de SML-voorziening. 

Mede namens het Netwerkberaad geef ik u in overweging om de jaarverantwoording ter kennis te 

brengen van uw gemeenteraad. 

Ik verneem graag uw besluit, 

met vriendelijke groet, 

M.J.D. Donders - de Leest 

Voorzitter Netwerkberaad 

Samenwerking Midden-Limburg 

Voor deze. 

Ton Weekers (coördinator) 

Samenwerking Midden-Limburg: Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert 
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Voorwoord 

» Dit jaar bieden wij u alweer de 6® jaarverantwoording aan, bestaande uit 
een jaarverslag en een jaarrekening. 2020 was natuurlijk in alle 
opzichten een jaar om nooit te vergeten. De wereldwijde Corona-crisis 
en de daaruit voortvloeiende economische malaise en maatschappelijke 
onrust hebben hun stempel gezet op ons leven en onze maatschappij. 
Gemeenten werden van de een op de andere dag geconfronteerd met 
opgaven die hun weerga niet kennen. 

Ook de samenwerking in het kader van SML heeft de gevolgen daarvan ondervonden. Stonden we net - 
na de evaluatie van 2019- begin van het jaar in de startblokken om vol goede moed en nieuwe energie 
onze prioriteiten voor de toekomst te gaan uitwerken, dwong de Corona-crisis ons andere zaken voorrang 
te geven en onze werkwijze ingrijpend aan te passen. 

Het doet mij daarom extra deugd te kunnen vaststellen dat we in 2020 desondanks succesvol gezamenlijk 
koers en richting voor onze samenwerking in het kader van SML hebben bepaald. We gaan door met de 
samenwerking, maar wel anders. Méér met de opgaven centraal, méér met focus op resultaat, méér 
flexibel. In dat kader hebben we besloten samen met partnerorganisaties in onze regio een 
Investeringsagenda Midden-Limburg te ontwikkelen, die ons helpt om de regio weer kleur op de wangen te 
geven. 

Ik merk dat er nieuwe energie is vrijgekomen en stroomt. Dat voelt goed. 

Rianne Donders-de Leest 
Voorzitter Netwerkberaad 

SML Regiebureau pagina 2 van 13 



Midden-Limburg 

Algemeen 

Nadat in 2019 SML was geëvalueerd, heeft in 2020 besluitvorming plaatsgevonden naar aanleiding van de 
evaluatie. In januari 2020 hebben de colleges van burgemeester en wethouders in het kasteel Groot- 
Buggenum de richting voor SML bepaald. Daar is afgesproken SML verder te ontwikkelen langs 4 lijnen; 

1. We gaan door met wat goed gaat. 
2. We onderzoeken de intensivering van de samenwerking met Noord-Limburg. 
3. We kiezen uit een brede groslijst van aanvullende kansen twee projecten, waarop we In het eerste 

kwartaal 2020 een projectvoorstel vaststellen en concreet aan de slag gaan. We kiezen projecten op 
het terrein van: 

a. Integrale aanpak van transities in ruimtegebruik en landschep. We ontwikkelen een 
integraal maatregelenpakket voor klimaat, energie en natuur. 

b. Internationale werknemers. We vullen de integrale opgave die voortkomt uit de provinciale 
commissie internationale werknemers in. De opgave komt voort uit een veranderende 
demografie. De opgave begint met huisvesting. 

4. We ontwikkelen vanuit de groslijst uiterlijk in het tweede kwartaal van 2020 een integrale analyse van 
kansen voor samenwerking. De analyse agenderen we bestuurlijk. 

In november 2020 zijn besluiten genomen over de wijze waarop de samenwerking wordt voortgezet: méér 
resultaatgericht en flexibel. 

POVI 2021 
De provincie Limburg is in 2019 van start gegaan met de voorbereiding van de Provinciale Omgevingsvisie 
2021 (POVI). Deze opvolger van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) vindt zijn basis in de 
Omgevingswet die in de nabije toekomst in werking treedt. De regio is uitgedaagd om de paragraaf 
Midden-Limburg daarvoor aan te leveren. In het voorjaar van 2020 is in dit kader de notitie “Midden - 
Limburg het verbindend Hart van Limburg’’ vastgesteld door de 7 colleges van B&W. Tijdens de SML- 
conferentie van november 2020 is uitgesproken om dit document te gebruiken als inhoudelijk 
referentiekader voor de samenwerking. 

Relatie met provincie 
De Provincie Limburg is een belangrijke partner voor de regio. Voor de opgave in het kader van de POVI is 
een portefeuillehouders-overleg Ruimte opgericht dat ook diende als overlegplatform met de 
verantwoordelijke gedeputeerde. Op ambtelijk niveau worden in alle werkvelden de contacten 
onderhouden met de provinciale collega’s. Waar aan de orde hebben Midden-Limburgse bestuurders rond 
regionale thema’s het gesprek gevoerd met de gedeputeerden. De voorzitter van het Netwerkberaad heeft 
gesproken met de verantwoordelijke provinciale bestuurder over de stand van de samenwerking tussen 
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gemeenten in Midden-Limburg. In november heeft zij het college van GS -mede namens een aantal 
partnerorganisaties in Midden-Limburg- opgeroepen om het gesprek aan te gaan over de wijze waarop 
provincie en regio samen kunnen optrekken. 

Voortgang GOML-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, tenzij valide argumenten pleiten voor een verlenging. 

Taskforce Corona Midden-Limburg 
Het uitbreken van de wereldwijde Corona-pandemie heeft de agenda van gemeentebesturen in 2020 voor 
een belangrijk deel bepaald. Medio 2020 is de Taskforce Corona Midden-Limburg geïnstalleerd, in deze 
taskforce participeren: 

• de Arbeidsmarktregio Midden-Limburg (Midden-Limburg + Cranendonck) 

• SML (-gemeenten) 

• Keyport 
• Werkgevers- en werknemersorganisaties 

• Onderwijsinstellingen 
• Standsorganisaties 

• Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) 

De taskforce heeft zich ten doel gesteld: 

• Regie voeren op de verschillende structuren rondom arbeidsmarkt, economie en onderwijs om te 

komen tot een afgestemd en gezamenlijk pakket aan maatregelen en 1 aanpak voor de 

Arbeidsmarktregio. 

• Impact analyse en monitoring vormgeven vanuit een integrale blik en bundeling van informatie. 

Informatie, analyse en scenario’s vormen input voor de aanpak en aanvullende maatregelen; 

• Aanvullende maatregelen en initiatieven op gang brengen en coördineren rondom economische 
structuurversterking en versterken van een krachtige arbeidsmarkt. 

Inmiddels heeft de taskforce haar plannen gepresenteerd. De coördinator SML vervult -samen met de 
ambtelijke trekker van de Arbeidsmarktregio Midden-Limburg- de rol van programma-manager. 

Laat het landschap je verrassen 
Nadat het landschap tot een van de beleidsprioriteiten was verheven, is in het eerste half jaar van 2020 
gewerkt aan een bestuursopdracht om het thema nader in te vullen. Ook de provincie heeft meegedacht bij 
de inhoud daarvan en subsidie toegezegd in de kosten van totstandkoming. De bestuursopdracht met als 
titel “Laat het landschap je verrassen” is eind 2020 aan de gemeenten voorgelegd. 

Doel van deze bestuursopdracht is om de kwaliteit, de eigenheid van het landschap en de fysieke 
leefomgeving in Midden-Limburg te beschermen, beleef baar te maken, te vertellen, uit te dragen en te 
versterken. Het bewustzijn daarover in brede kring verspreiden en onze trots daarover etaleren. Daarmee 
wordt een bijdrage geleverd aan duurzame ontwikkeling en wordt de aantrekkingskracht van de regio 
Midden-Limburg als bijzondere woon/- werk/- en vrijetijdsregio vergroot. 

De bestuursopdracht voorziet in 3 stappen: 
1. Rapport over het landschap in Midden-Limburg (dat dragers en kwaliteiten in beeld brengt en 

waardeert); 
2. Handvat (beleidsinstrument) om kwaliteiten in het landschap af te wegen; 
3. Programma met projecten die zijn gericht op verbetering van de kwaliteit van het landschap. 
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Eind 2020 hebben de 7 colleges van B&W groen licht gegeven voor stap 1. Aan de hand van de resultaten 
daarvan vindt besluitvorming plaats over stap 2 en 3. 

Samenwerking met Noord-Limburg 
Na de SML-conferentie van januari 2020 is contact gelegd met de regio Noord-Limburg. Op het voorstel 
om gezamenlijk te onderzoeken of en waar meerwaarde te vinden is voor verdieping en uitbreiding van de 
samenwerking tussen de 2 regio’s, is positief gereageerd. In juni en november hebben bestuurlijke 
overleggen plaatsgevonden. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de gezamenlijke notitie “Focus en massa’’. 

Conclusie van de notitie is dat al op veel fronten wordt samengewerkt tussen (gemeenten in) de beide 
regio’s. Op een aantal onderdelen liggen kansen om daaraan een vervolg of verdieping te geven. 
Afgesproken is dat periodiek bestuurlijke delegaties uit beide regio’s samenkomen om de gezamenlijke 
agenda levend te houden. 

Internationale werknemers 
Met een aantal bij dit thema betrokken ambtenaren en bestuurders is nagedacht over de wijze waarop 
hieraan invulling kan worden gegeven. Gegeven het feit dat eind 2019 op provinciaal niveau een taskforce 
in het leven is geroepen die met het thema aan de slag is, is besloten daarbij aan te sluiten. Midden- 
Limburg is ambtelijk en bestuurlijk in deze taskforce vertegenwoordigd. 

SML Regiebureau 
Het Regiebureau 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, en het vinger aan de pols 
houden voor wat betreft de afwikkeling van oude GOML-projecten en -trajecten en de relatie met Keyport 
2020. In algemene zin heeft het Regiebureau gefungeerd als een linking pin tussen de werkvelden, een 
sparringpartner en vraagbaak voor de werkvelden die coördineert, signaleert, makelt en schakelt en die 
daarbij öcg heeft voor een efficiënte bundeling van werkzaamheden tussen de werkvelden, Keyport 2020 
en andere partner-organisaties. Het Regiebureau verbindt, zoekt naar overlap en signaleert eventuele 
problemen. 
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Inleiding 
Binnen de Samenwerking Midden-Limburg is Leudal trekker van het werkveld Economie. Het werkveld 
functioneert naar tevredenheid van de betrokken portefeuillehouders. Ontwikkelingsmaatschappij Midden- 
Limburg (OML) neemt deel aan de ambtelijke en bestuurlijke overleggen. Daarbij brengt OML niet alleen 
haar kennis in, maar levert op diverse onderdelen ook een actieve bijdrage. Ook de SML-coördinator 
neemt deel aan de ambtelijke en bestuurlijke overleggen en brengt actief de onderwerpen in die SML- 
breed spelen. Aan het ambtelijk overleg nemen ook de provinciale collega’s deel die zich bezighouden met 
de werklocaties. 
Het BO heeft afgelopen jaar 5x regulier vergaderd en 6x extra waarvan 5x in verband met de coronacrisis 
en 1x in verband met regionale afstemming inzake het Centrumplan Echt. Nagenoeg altijd in complete 
bezetting. 8 van de 11 vergaderingen vonden digitaal plaats. 
Het AO heeft afgelopen jaar 10x regulier vergaderd, waarvan 5x fysiek en 5x digitaal. Nagenoeg altijd in 
complete bezetting. 
Binnen het ambtelijk overleg is sprake van zeer groot verloop onder de deelnemers als gevolg van het 
aanvaarden van een andere functie ofwel intern ofwel extern. 

Post-Corona aanpak Midden-Limburg 
Bij de uitbraak van de Coronacrisis hebben de nodige extra overleggen plaatsgevonden om elkaar te 
informeren en om te bepalen wat de aanpak zou worden. 
Mede op initiatief van het SML-werkveld economie is de Taskforce Corona Midden-Limburg opgericht. De 
taskforce heeft op zich genomen om een antwoord te formuleren voor de wijze waarop de 
Arbeidsmarktregio Midden-Limburg de crisis te lijf moet gaan. Er moet zoveel als mogelijk vanuit één 
gecoördineerde aanpak gewerkt gaan worden aan een herstelprogramma voor het versterken van een 
krachtige arbeidsmarkt die in de post-Corona periode zowel economisch herstel als sociale doelstellingen 
kan bewerkstelligen. Een van de speerpunten is circulaire economie als kans voor economie, arbeidsmarkt 
en omgeving. Hiertoe wordt begin 2021 een plan van aanpak gepresenteerd. 

Gezamenlijk handelingsperspectief supermarktstructuur 

Als uitwerking van het regionaal beleidskader 
werklocaties is door de gemeenten Roerdalen, 
Leudal, Maasgouw en Echt-Susteren een 
gezamenlijk handelingsperspectief uitgewerkt 
met afspraken voor de supermarktstructuur. 

Het opgestelde perspectief geldt voor de gehele 
regio Midden-Limburg, waarbij het lokale kader 
van de gemeente Roermond, Nederweert en 
Weert al is vastgelegd in de gemeentelijke 
visies op detailhandel. Begin 2020 heeft 
vaststelling in de gemeenten plaatsgevonden. 

Regionale afstemming 
Nieuwe plannen voor werklocaties (bijvoorbeeld de uitbreiding van een bedrijventerrein of een nieuwe 
supermarkt) - die niet binnen de huidige planologische mogelijkheden passen en boven de 
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drempelwaarden uit het regionaal beleidskader werklocaties komen - worden regionaal afgestemd. Het 
regionaal beleidskader werklocaties zoals door de 7 gemeenteraden in 2019 vastgesteld, is hiervoor het 
toetsingskader. Het beleidskader is een uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) en 
dient om de voorraad van vraag en aanbod op regionale schaal beter in balans te brengen en de 
bijbehorende afspraken vast te leggen. 

Protocol informeren en afstemmen 
In de werkvelden Economie en Recreatie & Toerisme zijn de afgelopen jaren ervaringen opgedaan met de 
afstemming van initiatieven. Als gevolg daarvan is discussie ontstaan over de vraag wat moet worden 
verstaan onder informeren over en afstemmen. Een zo veel mogelijk uniform concept-protocol is opgesteld 
en wordt via de bestuurlijke gremia van de SML-werkvelden Economie en Recreatie & Toerisme begin 
2021, aan de colleges van de SML-gemeenten ter vaststelling aangeboden. 

Koopstromenonderzoek Limburg (KSOL) 2019 
Provincie Limburg heeft in samenwerking met de regio een nieuw koopstromenonderzoek gehouden: Wie 
koopt wat waar en waarom daar? Het vorige onderzoek dateert van 2009. Deze cijfers zijn daardoor niet 
meer actueel. Bovendien is het retail-landschap de afgelopen jaren erg dynamisch geweest. 
De belangrijkste uitkomsten: 
• Internationale koopstromen zijn duidelijk zichtbaar, maar er komen 3x meer bestedingen Limburg 

binnen dan er afvloeien (niet-dagelijkse artikelen). 

• Sinds 2009 kopen Limburgers fors minder in het buitenland. In de niet-dagelijkse sector loopt dit op 
tot circa 40% minder bestedingen. 

• Binding per gemeente relatief lager dan elders in Nederland, maar toevloeiing relatief ook hoger. 
Dit duidt op sterke regionale koopkrachtuitwisseling. Ook Euregionaal. 

• Veel Limburgse winkelgebieden zijn sterk afhankelijk van Belgische en/of Duitse bestedingen of 
toerisme. Dit is zichtbaar in alle sectoren. 

• Limburgers kopen duidelijk meer online, maar in verhouding weer minder dan Randstedelingen. 

• Sterk verband tussen recreatieve koopstromen en bezoek aan horeca (binnensteden). 

Combinatiebezoek tussen mode-aankopen en horeca is hoog. 

• Limburgse winkelgebieden worden met gemiddeld een 7,8 zeer goed beoordeeld. 
Buitenlandse bezoekers beoordelen winkelgebieden in Limburg vaak nog hoger. 

• Winkelaanbod nam de afgelopen jaren geleidelijk af en de leegstand nam geleidelijk toe. 

Het KSOL is uitgevoerd in de periode vóór de coronacrisis. Het onderzoek kan dan ook worden beschouwd 
als nulmeting. Bij een volgende meting komen dan de effecten van Corona in beeld. 
De provincie Limburg is in principe voornemens dit provinciaal koopstromenonderzoek periodiek te 
herhalen, zodat trends zichtbaar worden. Actualisatie is gepland in 2022. 

Nautische bedrijvigheid 
In opdracht van SML en met cofinanciering van de Provincie Limburg is onderzoek uitgevoerd naar de 
toekomst van de nautische bedrijvigheid in Midden-Limburg. Het onderzoek is gericht op het inventariseren 
en binnen de regio faciliteren van de ruimtelijke behoefte van nautische bedrijvigheid en het verkennen en 
uit nutten van concrete kansen voor verdere versterking van het nautische cluster. De belangrijkste 
conclusies uit het rapport zijn: 

• De nautische bedrijvigheid vormt 6 tot 10% van de Midden-Limburgse economie. 

• Inzetten op nautische bedrijvigheid betekent inzetten op een duurzame economie. 

• Aparte beleidsaandacht voor nautische bedrijvigheid is noodzakelijk. 

De nautische bedrijvigheid stelt heel specifieke eisen aan het vestigingsklimaat en de fysieke eisen van de 
bedrijfslocatie. Naar aanleiding daarvan is een nautisch actieplan Midden-Limburg opgesteld. In Q2 2021 
wordt een verdere verdieping hiervan opgeleverd, waarin onderzocht wordt welke duurzame 
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ontwikkelingen en mogelijkheden er zijn op het gebied van watergebonden bedrijvigheid en verplaatsing 
van goederen via vervoer over het water. 
Hiertoe is een werkgroep onder leiding van de gemeente Maasgouw gevormd. Deze bestaat verder uit de 
gemeenten Roermond en Leudal alsook OML. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij initiatieven vanuit de 
Provincie (Blue Ports; missie-gedreven beleidskader economie en beleidskader circulaire economie), het 
Rijk en de regionale samenwerkingsverbanden zoals OML en Keyport. 

Regionale aanpak bedrijventerreinenbeleid/regionaal acquisitie overleg 
Als uitwerking van het regionaal beleidskader werklocaties is nieuw onderzoek naar mogelijke locaties voor 
toekomstige bedrijventerreinen opgestart, nu de vrij uitgeefbare kavels steeds schaarser worden. Gestart is 
met een stapsgewijze aanpak waarbij actief starten met voorraadbeheer essentieel is voor het maken van 
toekomstige keuzes. 
Binnen het werkveld Economie is gestart met het aanleggen van een ‘levende voorraadlijst 
bedrijventerreinen’. Deze biedt een goed uitgangspunt voor acquisitie, regionale afstemming en op termijn 
als input voor de onderbouwing voor nieuwe bedrijventerreinen. De lijst is alleen nuttig als deze actief up- 
to-date wordt gehouden. Dit is een verantwoordelijkheid van alle gemeenten. OML is medeorganisator van 
een hiertoe in het leven geroepen Regionaal Acquisitie Overleg. OML is hierin - vanuit haar reguliere taak 
- een kennispartner voor de gemeenten. Daarbij draagt OML zorg voor het maandelijks onderhouden van 
de dynamische werklijst werklocaties Midden-Limburg (vraag-aanbod bedrijventerreinen). Een eerste 
voortgangsrapportage is met ondersteuning van OML aangeboden aan het bestuurlijk overleg in 
december. 

Aandachtspunten komend jaar zijn: 

• Revitalisering van bestaande bedrijventerrein: hoe willen we dit verder vorm geven? 

• Welke industrie willen we aantrekken/faciliteren? 

• Hoe ontsluiten we onze bedrijventerreinen voor de toekomst (bereikbaarheid) en hoe houden we 
onze bedrijventerreinen veilig nu en in de toekomst? 

• Hoe verduurzamen we onze bedrijventerreinen? 

Vooruitblik 2021 
Protocol informeren en afstemmen 
Q1 2021: aanbieding SML-protocol ter vaststelling aan colleges SML-gemeenten 
Post-Corona aanpak Midden-Limburg 
Q1 2021: aanbieding plan van aanpak door de taskforce aan de SML-gemeenten 
Nautisch actieplan 
Q2 2021: oplevering verdieping nautisch actieplan door werkgroep 
Regionale aanpak bedrijventerreinen Midden-Limburg 
Q4 2021: oplevering eerstvolgende bestuurlijke voortgangsrapportage 

Energie 
Om uitvoering te geven aan het Nationale Klimaatakkoord is afgesproken dat de 30 regio’s in Nederland 
een Regionale Energiestrategie (RES) gaan opstellen. Midden-Limburg vormt samen met Noord-Limburg, 
Provincie Limburg, Waterschap Limburg een van die RES-regio’s. De samenwerking binnen werkveld 
Energie vindt daarom voornamelijk plaats binnen deze nieuwe netwerksamenwerking. In de RES worden 
afspraken gemaakt 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 maatschappelijke acceptatie en daarbij aandacht voor de benodigde 
infrastructuur. Het besparen van energie en het kleinschalig opwekken van elektriciteit op daken zijn 
belangrijke thema’s in de RES. Met de RES wordt de samenwerking tussen overheden en hun 
maatschappelijke partners gestructureerd en wordt de maatschappelijke acceptatie voor de energietransitie 
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 
In het 1® kwartaal van 2020 zijn in alle gemeenteraden de uitgangspunten voor de RES vastgesteld als 
kader voor de verdere uitwerking in een concept RES en later in een RES 1.0. De RES 1.0 moet door alle 
betrokken organisaties ondertekend worden en moet in juni 2021 bij het Rijk worden ingediend. Iedere 2 

jaar zal vervolgens een bijstelling van de RES plaatsvinden. Een belangrijk 
onderdeel van de uitgangspuntennotitie is het zogenaamde bod van de regio 
als het gaat om het duurzaam opwekken van elektriciteit door zon en wind op 
land. Om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen moet er in 2030 in 
totaal 35 Twh aan duurzame elektriciteit op land opgewekt worden. De 
elektriciteitsnetten van Enexis en Tennet (hoogspanningsnet) zullen de 
komende jaren daarop aangepast moeten worden. Dat kan alleen als er op 
regionaal niveau goede afspraken gemaakt worden over potentiële locaties 
voor duurzame energie voor de toekomst. 

De uitgangspuntennotitie is in 2020 uitgewerkt in een concept-RES. In het najaar is deze concept-RES in 
diverse overleggen met regionale stakeholders besproken en zijn er consultatiesessies geweest met 
gemeenteraden. Uiteindelijk zal dat in 2021 leiden tot een RES 1.0 die ter vaststelling aan de 
gemeenteraden wordt aangeboden. Ook wordt er nagedacht over het vervolgproces waarbij het gaat om 
de uitvoering en het opstellen van de RES 2.0. 

De structuur van bestuurlijke en ambtelijke overleggen van het werkveld Energie binnen SML is in 2020 
voornamelijk gebruikt voor inhoudelijke afstemming en als een klankbordgroep voor de RES. Leudal vervult 
de voortrekkersrol. 

Werkveld Landbouw en Natuur 
Nedenweert fungeert als de trekkende gemeente voor het werkveld LenN. In 2020 is -mede in het licht van 

de evaluatie van SML- besloten het werkveldoverleg te ontbinden. Voor een deel van het taakveld geldt dat 

dit is overgenomen door het Platform Vitale Landbouw. In dit platform werken Weert, Nederweert en 

Leudal samen met Horst aan de Maas, Venray en Peel en Maas, de provincie, de LLTB, de Rabobank en 
het rijk samen aan de transitie van de landbouwsector. 

Nederweert is aangewezen als vertegenwoordiger van Midden-ümburg bij de samenwerking in het kader 
van het NOVI-gebied De Peel en het IBP Zuidoostelijke zandgronden. 

Werkveld Mobiliteit & Infrastructuur 
Roermond trekt het werkveld M&l, ook wel geduid als het Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO) Midden- 
Limburg. Over de afgelopen periode is een aantal high-lights te benoemen: 

• In samenwerking met de provincie Limburg, het RMO Noord-Limburg en de andere RMO-regio's is 
gestart met de dóórontwikkeling en actualisering ons regionale verkeersmodel; 

• Met de provincie Limburg en het RMO Noord-Limburg is een overeenkomst gesloten die na de 
zomer van 2021 een andere werkwijze op het gebied van verkeerseducatie en -gedrag vormgeeft; 

• De provincie Limburg, het RMO Noord-Limburg en het RMO Midden-ümburg werken samen aan 
uitvoeringsplannen en -organisaties voor gedragsmaatregelen op het gebied van Slim, Veilig en 
Duurzaam. Hiervoor hebben het Rijk en de provincie Limburg cofinanciering beschikbaar gesteld; 

• Er is een nieuwe RMO Overeenkomst, die de gemeentelijke samenwerking op het gebied van 
mobiliteit in Midden-ümburg beschrijft, voor de periode 2021-2026; 

• Samen met het RMO-Noord-ümburg en met cofinanciering van de provincie Limburg is een 
regionaal fietsnetwerk Midden-ümburg opgesteld; 

• Dit heeft geleid tot 2,2 miljoen Euro aan provinciale cofinanciering voor een hoogwaardige 
fietsverbinding tussen Weert en Nederweert; 
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• De provincie Limburg en de 5 RMO regio’s werken samen aan risicoanalyses en regionale 
uitvoeringsagenda’s in het kader van het nationale Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 
2030; 

• Met een breed en divers gezelschap van organisaties is gestart met het opstellen van een 
Regionale Mobiliteitsvisie Midden-Limburg; 

• De Euregionale haalbaarheidsstudie naar een fietsverbinding tussen Roermond en 
Mönchengladbach, in opdracht van de gemeenten Roermond, Roerdalen, Wegberg en 
Mönchengladbach, is bijna afgerond; 

• Binnen SmartwayZ is er in het kader van de A2 Weert-Eindhoven een No-Regret Maatregelpakket 
opgesteld en reeds op onderdelen door de provincie Limburg en de regio uitgevoerd. Ook is er een 
begin gemaakt met de uitwerking van de zogenoemde MIRT B- en C-pakketten voor de corridor 
Weert-Eindhoven; 

• De gemeenten hebben in het regionale verkeerseducatie en -gedrag programma meerdere 
projecten samen uitgevoerd; 

• Samen met het Rijk en de provincie Limburg wordt de reactivering van het traject Hamont-Weert 
voor personentreinen onderzocht; 

• Er wordt samen met de provincie Limburg, Duitse partners en de Euregio gewerkt aan een 
Euregionale pilot voor een reguliere grensoverschrijdende buslijn tussen Mönchengladbach en 
Roermond; 

• De regio trekt samen met de gemeenten Cranendonck en Venio, de Natuur- en Milieufederatie en 
de provincie Limburg samen op in het dossier Ijzeren Rijn in het kader van de Vlaamse 
zogenaamde 3RX variant. 

Werkveld Recreatie & Toerisme 
Maasgouw is trekker van dit werkveld. 

SML 2.0 / toekomst werkveld Recreatie & Toerisme 
Naar aanleiding van de SML-evaluatie is gediscussieerd over de toekomst van het werkveld Recreatie & 

Toerisme. Alle gemeenten zien kansen voor recreatie & toerisme in de regio en wensen om die reden 
samen te blijven werken op dit terrein. 
Ter verbetering van de efficiency is een andere vergadercyclus opgezet. Het bestuurlijk overleg vergadert 
minder frequent en in aanwezigheid van de ambtelijke vertegenwoordiging. De nadruk zal komende jaren 
gelegd worden op samenwerking bij uitvoering van projecten welke passen bij de realisatie van de 
opgestelde regionale R&T visie. Hierbij is het niet noodzakelijk dat alle gemeenten deelnemen. Er zal 
worden samen gewerkt door de gemeenten die dit willen en die hierbij belang hebben. 

Recreatieve visie 
De opgestelde regionale R&T visie “Verbinden, Vertellen, Verrijken’’ is door 7 colleges van B&W 
vastgesteld. 
Er is gestart met het opstellen van een uitvoeringsprogramma. Hiervoor zijn 5 werkgroepen opgericht 
conform de in de regionale visie benoemde actie- en verhaallijnen. 

1. Werkgroep Op safari in de Limburgse natuurparels 
2. Werkgroep Routes, Erfgoed en Pleisterplaatsen 
3. Werkgroep Water, Fun en Winkelen 
4. Werkgroep Vitalisering Verblijfsrecreatie 
5. Werkgroep Marketing 

Dynamisch voorraadbeheer 
De regionale afstemming van nieuwe initiatieven is aangepast. Samen met het werkveld Economie is een 
uniform protocol opgesteld. De regio wordt geïnformeerd als het kleine initiatieven betreft. In het geval van 
initiatieven met meer impact wordt de regio ook inhoudelijk geraadpleegd. In het protocol zijn hiervoor 
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drempelwaarden vastgelegd. Het protocol is goedgekeurd door de werkvelden Economie en Recreatie & 
Toerisme en is ter vaststelling aangeboden aan alle colleges. 
In 2020 zijn de volgende initiatieven regionaal afgestemd: 

• Golfhotel De Herkenbosche (Roerdalen) 
• Poort van Echt (Echt-Susteren) 

• Hotel van der Valk (Weert) 

Corona 
Samen met het ondernemersplatform zijn mogelijke herstelmaatregelen in kaart gebracht en regionaal 
afgestemd. 

Werkveld Euregionale samenwerking 
De inspanningen om meer werk te maken van de grensligging van Midden-Limburg door de vorming van 
een afzonderlijk werkveld, zijn niet succesvol gebleken. In het kader van de evaluatie is dan ook besloten 
het werkveld te ontbinden. 

Werkveld Wonen, Zorg en Woonomgeving 
De gemeente Roerdalen is trekker van dit werkveld. In aansluiting op de in de Limburgse Agenda Wonen 
2020-2023 opgenomen wens tot versnelling van woningbouw heeft de regio afgesproken de in de 
Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021 opgenomen termijn waarbinnen plannen 
geschrapt moeten worden, niet meer als harde afspraak te hanteren. De stimulering van het versneld 
woningen op de markt brengen, is ingezet door de afzonderlijke gemeenten, maar met regionale 
afstemming. Dit heeft in alle gemeenten geresulteerd in hogere realisatiecijfers. 

Daarnaast is vanuit het werkveld Wonen 
een bijdrage geleverd aan de provinciale 
Taskforce Internationale Werknemers, 
die in 2021 verder uitgewerkt zal worden. 
Het begin 2020 opgeleverde rapport van 
Decisio, waarin de ontwikkeling van het 
aantal internationale werknemers in de 
periode 2008-2018 is geduid en een 
prognose is gedaan van de opgave tot 
2030, laat nog ruimte voor verdere 
uitwerking en ambitie. Tevens is door de 
stuurgroep Internationale Werknemers 
een visie vastgesteld. Hierin komen 

wonen, werken en samenleven samen. Er is voor gekozen om vooralsnog geen afzonderlijke 

bestuursopdracht voor de huisvesting van arbeidsmigranten op te stellen in het kader van SML 2.0. Nader 
onderzocht wordt welke aspecten m.b.t. internationale werknemers bij voorkeur regionaal opgepakt zouden 
kunnen worden en waar een lokale verantwoordelijkheid ligt. Daarnaast is in 2020 vanuit het werkveld 
Wonen een bijdrage geleverd aan het behoefteonderzoek met betrekking tot Woonwagenstandplaatsen. 
De lokale implementatie van de resultaten van het onderzoek, dat door de provincie gecoördineerd is, is in 
2020 opgestart, maar zal ook in 2021 nog geruime tijd in beslag nemen. 

Medio 2021 wordt een start gemaakt met een opvolger of een actualisatie van de huidige regionale 
Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021. 

Jaarrekening 
SML heeft een exploitatiebudget van € 0,60 per inwoner. Voor 2020 is uitgegaan van de inwonersaantallen 
per 01-01-2019. Daarmee komt SML op een werkbudget van €143.000,- ter financiering van het 
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coördinerende Regiebureau, een (digitaal) backoffice, communicatie-uitingen, huisvesting, vergaderingen 
en het organiseren van bijeenkomsten. Voor 2020 is € 143.000,- begroot, maar er is €142.500,- ontvangen. 
Van de gemeente Roermond moet nog € 500,-worden ontvangen, hierin is administratief voorzien. 

Middelen exploitatie 

2020 

Aantal inwoners 
Gebiedspartner 

Roermond 58.209 € 34.925 € 35.000 

Weert 49.842 € 29.905 € 30.000 

Leudal 35.681 € 21.408 € 21.500 

Echt-Susteren 31.638 € 18.982 € 19.000 

Maasgouw 23.716 € 14.229 € 14.500 

Roerdalen 20.615 € 12.369 € 12.500 

Nederweert 17.001 € 10.200 € 10.500 

Totaal 236.702 € 142.021 € 143.000 

Bijdragen op basis van € 0,60 per inwoner. 

Aanwending exploitatie 

Begroot Werkelijk Resultaat 

1. Personele kosten € 108.500 € 109.195,84 -€ 695,84 

2. Koers en communicatie € 14.500 € 18.437,10 -€ 3.937,10 

3. Netwerkversterking € 15.000 € 3.872,- € 11.128,- 

4. Overig € 5.000 € 282,99 €4.717,01 

Totaal € 143.000 € 131.787,93 € 11.212,07 

Toelichting 

De kosten van de in 2020 gehouden SML-conferenties zijn verantwoord onder “Koers en communicatie”, 
hetgeen de overschrijding op dit onderdeel verklaart. 

Voorgesteld wordt om het positieve resultaat van de exploitatierekening ad € 11.212,07 toe te voegen aan 
de SML-voorziening. 

Voorziening 

Stand 01-01-2020 Saldo onttrekking Saldo vermeerdering Stand 31-12-20 

€63.328,26 €0 €11.212,07 €74.540,33 
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Toelichting voorziening 

In de voorziening was per 01-01-2020 nog € 63.328,26 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 GOMUSML. 

Voorts is het exploitatieoverschot 2020 ad € 11.212,07 toegevoegd aan de voorziening. 

Inmiddels zijn besluiten genomen die consequenties (kunnen) hebben voor de voorziening: 

• Ondersteuning plan Taskforce Corona Midden-Limburg (€ 20.000) 

• Reservering voor uitvoering bestuursopdracht “Laat het landschap je verrassen’’ (€ 12.950) 

• Inhuur bureau Public Result voor traject Investeringsagenda Midden-Limburg (€ 32.220) 

SAMEN SML 

SAMEN WERKEN WERKT! 

SAMENWERKING MIDDEN-LIMBURG 
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