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INVESTERINGSAGENDA 
MIDDEN-LIMBURG, de start in 
2022 
 
 
VOORSTEL 

1. Stel € 50.000 beschikbaar voor procesbegeleiding en -activiteiten;  

2. Stel € 25.000 beschikbaar voor een gedegen communicatie- en 

promotiecampagne voor Midden-Limburg; 

3. Stel € 55.000 beschikbaar voor de uitvoering van de bestuursopdracht “Laat 

het landschap je verrassen”; 

4. Stel € 50.000 beschikbaar voor de uitwerking van de businesscase 

“Verduurzaming/vergroening bedrijventerreinen”; 

5. Stel een aanvullend bedrag van € 60.000 beschikbaar voor programma-

management ten behoeve van het Uitvoeringsprogramma Recreatie & 

Toerisme. 

 

================================================ 
 

Inleiding 

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de Investeringsagenda Midden-Limburg. 

Nu is aan de orde de vraag: hoe komen we van woorden naar daden? Voor veel 

zaken -en dus ook voor deze investeringsagenda- geldt dat de kosten voor de baat 

gaan. Als we met de voorliggende agenda een aantrekkelijke propositie willen bieden 

aan andere partijen met het oogmerk dat die hen verleidt om mee te investeren, is 

het nodig om te laten zien dat het ons zelf ook wat waard is. 

Bij gelegenheid van de aanbieding van de agenda is het idee geopperd om de start 

van de agenda in 2022 te markeren met de beschikbaarstelling van een eenmalige 

startbijdrage van de gemeenten van € 1 per inwoner (totaal € 240.000). Daarmee 

laten gemeenten zien dat ze geloven in de agenda. Een overweging van praktische 

aard daarbij is dat zich een meevaller aandient voor de Midden-Limburgse 

gemeenten: in het kader van de afrekening van middelen ten behoeve van de 

voormalige Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) ontvangen gemeenten in 

het voorjaar van 2022 een éénmalig bedrag van € 1,12 per inwoner. 

De reactie van de kant van de gemeenten is dat het beschikbaar stellen van een 

éénmalige bijdrage een reële optie is, mits gemeenten vooraf inzicht wordt verschaft 

over de inzet van het beschikbaar te stellen budget. 

Dit voorstel beoogt dat inzicht te bieden. 

 

 



2 
 

Voorstellen besteding startbijdrage 

De Investeringsagenda Midden-Limburg bestaat uit een aantal programma’s. De 

thans als zodanig werkzame programmatrekkers zijn gevraagd een voorzet te maken 

voor een voorstel met betrekking tot de inzet van een startbudget. 

Overwogen is dat: 

• Een aantal onderdelen van de Investeringsagenda Midden-Limburg volop in 

de uitvoering verkeren, terwijl voor andere geldt dat ze nog in de ontwikkel- of 

startfase zitten; 

• Een aantal businesscases zijn onderdeel van de bedrijfsvoering van (een van) 

de partnerorganisaties. De intensivering daarvan is al onderwerp van 

gemeentelijke besluitvorming (bijv. Koersplan Keyport); 

• De “branding” van de regio Midden-Limburg c.q. de voorliggende 

Investeringsagenda Midden-Limburg moet het fundament zijn voor het verder 

uitrollen van de investeringsagenda en de lobby daarvoor; 

• Procesmiddelen nodig zijn om de agenda verder te brengen; 

• De kunst is de startbijdrage zodanig in te zetten dat daarvan een 

multipliereffect uitgaat. 

Tegen deze achtergrond wordt voorgesteld in te zetten op de volgende 

businesscases/programma’s: 

1. Procesmiddelen algemeen 

2. Branding (Investeringsagenda) Midden-Limburg 

3. Laat het landschap je verrassen 

4. Verduurzaming/vergroening bedrijventerreinen 

5. Uitvoeringsprogramma Recreatie & Toerisme 

 

Procesmiddelen algemeen 

Als we serieus werk willen maken van de implementatie van de Investeringsagenda 

Midden-Limburg is het noodzakelijk om te investeren in het proces. De verdere 

uitwerking van de businesscases, het voorwerk in het kader van aanvragen om steun 

van andere overheden en het ontwerpen van een geschikte governance-structuur; 

het zijn voorbeelden van noodzakelijke activiteiten waarvoor (op onderdelen) externe 

expertise nodig is. 

Voorstel 

Stel € 50.000 beschikbaar voor procesbegeleiding en -activiteiten;  

 

Branding Investeringsagenda Midden-Limburg 

Nog te weinig mensen binnen en buiten de regio Midden-Limburg weten wat de regio 

te bieden heeft: aan bedrijvigheid, carrière- en scholingskansen, maar ook aan een 
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prettige woon- en leefomgeving. Een goede marketing van de regio is een 

belangrijke acceleratiefactor om nieuwe werknemers aan te trekken, de vitaliteit en 

leefbaarheid van de regio te behouden en om de regio op de kaart te zetten als een 

plek waar het goed wonen en werken is.  

De Investeringsagenda Midden-Limburg biedt een mooie kans om te laten zien wat 

er zo aantrekkelijk is aan de regio, wat er speelt, waaraan gewerkt wordt, welke 

ambities bestaan. Daarbij kan verbinding worden gemaakt met de campagne die 

onder de vlag van Keyport wordt voorbereid. 

Wat we willen is Midden-Limburg nationaal en internationaal op de kaart te zetten. 

Door het voeren van een goede regiomarketing groeit Midden-Limburg uit tot een 

plek waar ondernemers zich willen vestigen en mensen graag wonen en werken.  

Voorstel 

Stel € 25.000 beschikbaar voor een gedegen communicatie- en promotieplan/-

campagne voor Midden-Limburg. 

 

Laat het landschap je verrassen 

Vanaf begin 2021 zijn de 7 gemeenten van Midden-Limburg aan de slag met de 

gezamenlijk geformuleerde bestuursopdracht “Laat het landschap je verrassen”. Met 

de bestuursopdracht wordt beoogd de kwaliteit en eigenheid Midden-Limburgs 

landschap te: 

• Beschermen 

• Vertellen  

• Beleef-baar maken 

• Versterken  

De uitvoering van de bestuursopdracht is in fasen geknipt met ieder hun eigen 

tussenproduct: 

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 

Besloten is te starten met fase 1. Het daarvoor beschikbare budget bedraagt € 

25.000 (helft tlv de SML-voorziening, helft provinciale bijdrage). Voor de volgende 

fasen zou nog eens € 110.000 nodig zijn. Gemeenten hebben afgesproken de 

besluitvorming daarover te laten plaatsvinden aan de hand van de rapportage van 

fase 1. 

Inmiddels is verbinding gemaakt met de businesscase Meinweg, in het kader 

waarvan de transformatie van Nationaal Park naar landschapspark moet worden 

georganiseerd. Ook is een connectie gemaakt met het proces van de Provinciale 

Omgevingsvisie (POVI). De POVI 2021 is recent vastgesteld door Provinciale Staten. 
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De provincie wil voor de regioparagraaf Midden-Limburg samen met de regio aan de 

slag om te komen tot een concretisering van de visie (ontwerpend onderzoek). 

Duidelijk is inmiddels ook dat het bedrag van € 25.000 niet toereikend is om te 

komen tot een gedegen en breed gedragen analyse en waardering van het Midden-

Limburgs landschap. De oorspronkelijk gedachte scheiding tussen fase 1 en 2 blijkt 

in de praktijk ook niet altijd werkbaar. 

Een extra impuls aan de uitvoering van deze bestuursopdracht rendeert op meerdere 

manieren: 

• De uitvoering komt daadwerkelijk op gang; 

• De provincie zou daarmee verleid kunnen worden om haar bijdrage opwaarts 

bij te stellen; 

• De businesscase Meinweg kan daarmee zijn voordeel doen; 

• Natuur en landschap zijn belangrijke ingrediënten van het 

Uitvoeringsprogramma Recreatie & Toerisme 

Voorstel 

Stel € 55.000 beschikbaar voor de uitvoering van de bestuursopdracht “Laat het 

landschap je verrassen” 

 

Verduurzaming en vergroening bedrijventerreinen 

De vraag naar en het aanbod van voldoende bedrijventerreinen in Midden-Limburg is 

een vast agendapunt voor het Bestuurlijk SML-Overleg Economie, evenals de 

kwaliteit en de toekomstwaarde van de beschikbare bedrijventerreinen. In de 

Investeringsagenda Midden-Limburg is voor verduurzaming en vergroening van de 

Midden-Limburgse bedrijventerreinen een businesscase opgenomen.  

Vanuit het werkveld Economie is het initiatief genomen om tot een verdere uitwerking 

en uitvoering van de businesscase te komen Aan dit initiatief ligt ten grondslag de 

overtuiging dat bedrijventerreinen een belangrijke rol spelen bij de energietransitie en 

verduurzaming van Nederland. Het doel is om bewustzijn te creëren rondom 

duurzaam, klimaatneutraal en circulair ondernemen en daaraan samen met 

ondernemers, omwonenden, overheden en adviesorganen te werken. 

Een eerste stap is het onderzoeken en in beeld brengen van de actuele status van 

de bedrijventerreinen in de regio op het gebied van duurzaamheid en groen, de 

reeds ingezette maatregelen en acties. Vervolgens kunnen op basis daarvan 

verbeteringen worden gerealiseerd.  De geldende klimaatdoelstellingen staan daarbij 

centraal.  

Het is belangrijk de betrokken ondernemers bewust te maken van de 

klimaatdoelstelling en wat dit voor hun bedrijf betekent. Bijvoorbeeld:  

• Het hebben van een energie label, met minimaal C, voor bestaande 

kantoorgebouwen (tevens kantoorgedeelten in industriële omgeving); 
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• De uitstoot van CO2 die drastisch omlaag moet, of zelfs op nul moet komen;  

• De hittestress die voorkomen dient te worden;  

• Het watermanagement in het publiek en private domeinen reguleren en 

beheren De biodiversiteit en de ecologische diversiteit op een goed niveau 

brengen (van groot belang voor het klimaat). 

Om deze businesscase uit te werken in een concreet projectplan is capaciteit en “out 

op pocket”-budget nodig. 

Voorstel 

Stel € 50.000 beschikbaar voor de uitwerking van de businesscase 

“Verduurzaming/vergroening bedrijventerreinen” 

 

Uitvoeringsprogramma Recreatie & Toerisme 

In de achterliggende periode hebben de in het werkveld Recreatie & Toerisme 

verenigde gemeenten (inclusief de gemeente Beesel) een regiovisie opgeleverd met 

de titel “Verbinden, vertellen, verrijken”. Deze visie is vertaald in een 

Uitvoeringsprogramma Recreatie & Toerisme dat goeddeels overeenkomt met de in 

de Investeringsagenda Midden-Limburg onder de noemer Recreatie & Toerisme 

opgenomen businesscases. 

Om het opgestelde uitvoeringsprogramma handen en voeten te kunnen geven, is het 

nodig daarvoor capaciteit te organiseren. De in het werkveld opererende gemeenten 

hebben inmiddels besloten daarvoor ieder € 5.000 beschikbaar te stellen (€ 40.000). 

Daarmee kan voor de duur van één jaar 0,4 fte programma-management worden 

georganiseerd. In budget voor activiteiten is daarmee nog niet voorzien. 

Het steken van energie in het uitvoeringsprogramma kan goed gelijk oplopen met de 

campagne in het kader van de “branding” van de regio. Ook de crossovers met de 

businesscase Meinweg en de hiervoor genoemde bestuursopdracht over landschap, 

zijn evident. 

Voorstel 

Stel een aanvullend bedrag van € 60.000 beschikbaar voor programma-management 

ten behoeve van het Uitvoeringsprogramma Recreatie & Toerisme. 

 

Besteding en verantwoording 

De inzet van de beschikbaar te stellen middelen vindt plaats onder 

verantwoordelijkheid van het Netwerkberaad SML. Via de reguliere kanalen wordt 

daarover verantwoording afgelegd aan de gemeenten. 

Het is duidelijk dat het gemeentelijk aandeel in de investeringsagenda die voorligt, 

niet beperkt zal blijven tot een éénmalig bedrag van € 1 per inwoner. In de loop van 

2022 -tijdig voorafgaand aan de voorbereiding van de gemeentebegrotingen voor 
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2023- zal in beeld worden gebracht welke kosten redelijkerwijs te verwachten zijn. 

Uiteraard worden in dat beeld meegenomen de resultaten van het onderzoek van de 

gemeentesecretarissen naar de organisatie van en de capaciteit nodig voor het 

vervolgproces. 

 

Slot 

Met de eenmalige inzet van € 1 per inwoner is de dekking van de 

Investeringsagenda Midden-Limburg natuurlijk niet geregeld. Daarvoor is nog een 

hele weg te gaan. Wel laten gemeenten daarmee zien dat het menens is en dat ze 

bereid zijn voor de gezamenlijke investering te gaan.  

Het beschikbaar stellen van €1 per inwoner is daarmee onmiskenbaar een goede en 

belangrijke vervolgstap. 

 

December 2021 




