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Geacht college, 

In het SML Netwerkberaad van 9 mei j.l. is de SML Jaarverantwoording 2021 vastgesteld welke u als 

bijlage aantreft. 

De jaarverantwoording sluit met een tekort van € 8.911,60 

Belangrijkste reden voor de overschrijding van het budget is de inzet van Public Result in het kader 

van de Investeringsagenda Midden-Limburg. Op voorhand is ervan uitgegaan dat daarvoor aanspraak 

zou moeten worden gemaakt op de beschikbare voorziening. In die lijn kan het negatieve resultaat 
van de exploitatierekening ad € 8.911 uit de SML-voorziening worden aangevuld. De SML-voorziening 

bedraagt daarmee per 1-1-2022 € 65.628,73 

Mede namens het Netwerkberaad geef ik u in overweging om de jaarverantwoording ter kennis te 
brengen van uw gemeenteraad. 

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

Nadat de samenwerking in het kader van SML in 2020 uitvoerig geëvalueerd is, hebben we in 2021 een 

vliegende (door)start gemaakt. De bestuursovereenkomst is herijkt, er is flink gesnoeid in de 

overlegstructuur en het Netwerkberaad SML heeft een andere invulling gekregen. 

Het belangrijkste wapenfeit van 2021 is echter van een heel andere orde. Het jaar Is vooral gebruikt om de 

eerder vastgestelde visie "Midden-Limburg, verbindend hart van Limburg” te vertalen in een actuele en 

concrete investeringsagenda. En dat is gelukt nog vóór 2021 werd afgesloten! 

Ik denk dat we met gepaste trots kunnen vaststellen dat we nu beschikken over een ambitieuze, op de 

maat van onze regio toegesneden Investeringsagenda Midden-Limburg, die ons gaat helpen om de brede 

welvaart in onze regio op een hoger peil te brengen. De agenda is niet minder dan het visitekaartje van 
SML en een uitnodiging aan provincie, rijk en Europa om aan te haken. 

Samen met Keyport, OML, Ons WCL en andere organisaties zetten we Midden-Limburg op de kaart! 

Rianne Donders-de Leest 
Voorzitter Netwerkberaad 
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Algemeen 

Van evaluatie naar praktijk 

Op basis van de evaluatie van SML en de daarover genomen besluiten in 2020 is de 

bestuursovereenkomst van 2015 geactualiseerd. Het resultaat daarvan is door de 7 colleges vastgesteld. 

De 7 colleges hebben ieder een vertegenwoordiger aangewezen voor het nieuwe Netwerkberaad. De 

samenstelling van dit beraad was in 2021 als volgt: 

Rianne Donders-de Leest 

Angely Waajen 

Désirée Schmallschlager 

Martijn van den Heuvel 

Peter Pustjens 
Johan Lalieu 

Jan den Teuling 

Peter Kooien 

Ton Weekers 

Carla de Graaf 

voorzitter 

gemeente Roermond 

gemeente Leudal 

gemeente Weert (vice-voorzitter) 

gemeente Echt-Susteren 

gemeente Maasgouw 

gemeente Roerdalen 

gemeente Nederweert 

secretaris 

ambtelijke ondersteuning 

Het nieuwe Netwerkberaad heeft afspraken gemaakt over werkverdeling en rolinvulling. 

Investeringsagenda Midden-Limburg 
Veel aandacht is in 2021 uitgegaan naar het opstellen van een actuele Investeringsagenda. Met de in 2020 

door 7 colleges van burgemeester en wethouders omarmde visie “Midden-Limburg, verbindend hart van 

Limburg” als vertrekpunt, is een agenda opgesteld waarin bestaande en nieuwe ambities met elkaar in 

verband zijn gebracht. Wethouder Kooien van Nederweert nam de rol van bestuurlijk trekker op zich. 

De Investeringsagenda Midden-Limburg is voorbereid in nauwe samenwerking en afstemming met een 

aantal partnerorganisaties: 

• Keyport 

• Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) 

• Ons Waardevol CultuurLandschap (Ons WOL) 

• Platform Vitale Landbouw 

• Taskforce Corona Midden-Limburg 

Door deze benadering is een agenda ontstaan die geldt als de gezamenlijke propositie van 

samenwerkende (semi)overheidsorganisaties in de regio. Midden-Limburg spreekt met één mond. 

De Investeringsagenda Midden-Limburg bevat een 30-tal businesscases verdeeld over 8 deelterreinen: 
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• Circulair en bio-based 

• Agrifood 

• Landschap en natuur 

• Arbeidsmarkt 

• Economie en Innovatie 

• Mobiliteit 

• Wonen en leefbaarheid 

• Recreatie en toerisme 

Tijdens een digitale conferentie op 22 december 2021 is de agenda vastgesteld als de dynamische koers 
van de regio voor de komende jaren. Ook zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de 

Investeringsagenda Midden-Limburg van een vervolg wordt voorzien. Om steun en draagvlak bij andere 

overheden en partijen te organiseren, is een bestuurlijk lobbyteam geïnstalleerd. 

Relatie met provincie 
In het totstandkomingsproces van de Investeringsagenda Midden-Limburg heeft een groot aantal 

ambtelijke collega's van de provincie geparticipeerd. Daarmee is geborgd dat de in de agenda 

geformuleerde ambities op bijvoorbeeld de terreinen economie, wonen en recreatie & toerisme goed 
aansluiten bij het provinciale beleid. Ook over het vervolg c.q. de mogelijke samenwerking tussen de 

provincie en Midden-Limburg in het kader van de agenda, hebben al een aantal ambtelijke contacten 
plaatsgevonden. De bestuurscrisis in het gouvernement in 2021 heeft tot gevolg gehad dat de bestuurlijke 

contacten dit jaar minder intensief zijn geweest. Eind 2021 is het college van Gedeputeerde Staten 

uitgenodigd in Midden-Limburg om het gesprek aan te gaan over de invulling van het partnerschap in het 
kader van de Investeringsagenda Midden-Limburg. 

Voortgang GOML-projecten 
Eind 2021 heeft de provincie een aantal GOML-projecten afgerekend die in het verleden zijn ingezet. Op 

basis van de verdeelsleutel die in het verleden is gehanteerd in het kader van de inleg, hebben de 7 

gemeenten ingelegd budget gerestitueerd gekregen. Een aantal GOML-projecten loopt nog resp. wacht 

nog op afrondende besluitvorming. 

Taskforce Corona Midden-Limburg 
In de in 2020 geïnstalleerde Taskforce Corona Midden-Limburg 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. 
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In maart 2021 heeft de taskforce haar plannen gepresenteerd. De plannen gaan uit van 6 programmalijnen: 

1. Circulaire economie 
2. Leven Lang Leren 

3. Regionale Mobiliteitsteams 

4. Behouden en werven van talent 

5. Jeugdwerkloosheid 

6. Ondersteuning bedrijven 

Wethouders Marianne Smitsmans (Arbeidsmarktregio Midden-Limburg), Angely Waajen van Roermond en 

Martijn van den Heuvel van Weert maken deel uit van de taskforce. De coördinator SML vult -samen met 

de ambtelijke trekker van de Arbeidsmarktregio Midden-Limburg- het programma-management in. 

Laat het landschap je verrassen 
In 2020 hebben de colleges van de 7 aangesloten gemeenten groen licht gegeven voor de 

bestuursopdracht “Laat het landschap je verrassen”. 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 c.q. 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. 

In 2021 is een stuurgroep ingesteld waarin participeren wethouder Geert Gabriëls van Weert (opgevolgd 

door wethouder Henk van de Loo), wethouder Rens Evers van Roermond en wethouder Robert Marlens 

van Leudal. Samen met provincie. Ons Waardevol Cultuurlandschap (Ons WCL) en externe partijen is 

verkend hoe de bestuursopdracht kan worden ingevuld. In het najaar is een 2-daags atelier georganiseerd 

over het Midden-Limburgse landschap onder begeleiding van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Samenwerking met Noord-Limburg 

In 2021 heeft een doorstart plaatsgevonden van het in 2020 opgezette Bestuurlijk Overleg Noord- en 

Midden-Limburg. Vaste deelnemers aan het overleg vanuit Midden-Limburg zijn de burgemeesters van 

Roermond (Rianne Donders-de Leest) en Weert (Raymond Vlecken). Afhankelijk van de agenda schuiven 

andere bestuurders aan. De beide regio’s hebben de notitie “Focus en massa” vastgesteld als het 
richtsnoer voor de samenwerking. Als gevolg van de beperkingen in het kader van de Corona-crisis is het 

BO slechts 2-maal in vergadering bijeengeweest. Aan de orde zijn geweest: 

• De investeringsagenda’s in de beide regio’s 

• De ontwikkelingen in het kader van de agri-food sector 

• De ontwikkelingen in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) 

De Regio Noord-Limburg en SML hebben gezamenlijk een workshop voor de 15 gemeentesecretarissen 

van Noord- en Midden-Limburg georganiseerd over de samenwerking. 

Internationale werknemers 

Sinds eind 2019 zijn operationeel de provinciale Stuurgroep Internationale Werknemers en de Taskforce 

Internationale Werknemers. Midden-Limburg is daarin vertegenwoordigd via de gemeente Weert 

(wethouder van Eijck, ambtelijk vertegenwoordiger Marianne Arts). Begin 2021 heeft de stuurgroep haar 

visie op het thema gepresenteerd. 
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De visie is in SML-kring besproken. Vervolgens heeft een analyse plaatsgevonden met betrekking tot de 

conclusies die daaraan voor Midden-Limburg moeten worden verbonden. De gezamenlijke gemeenten 
hebben op basis daarvan afgesproken de bestaande samenwerking voort te zetten en deze vooralsnog 

niet te intensiveren. Ook is de afspraak gemaakt het thema in 2022 opnieuw in SML-verband te agenderen. 

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. 

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 oog heeft voor een efficiënte bundeling van werkzaamheden tussen de werkvelden, Keyport en 

andere partner-organisaties. Het Regiobureau verbindt, zoekt naar overlap en signaleert eventuele 

problemen. 
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Werkveld Economie 

Trekker 

Gemeente Leudal: wethouder Piet Verlinden, ambtelijk trekker Bas Schinck 

Samenstelling 

Wethouders en ambtenaren economie, provinciale ambtenaren en SML-coördinator. 

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. 

Vergaderingen 

Het BO heeft afgelopen jaar 4x regulier vergaderd, nagenoeg altijd in complete bezetting. Vanwege het 

slechte weer (hoogwater Maas) is het werkbezoek aan bedrijventerrein Zevenellen niet doorgegaan. 

Éénmaal is vergaderd samen met de werkvelden Wonen en Recreatie & Toerisme over de rapportage 

beleid internationale werknemers gemeenten Midden-Limburg. Ook heeft er een gecombineerde 

vergadering plaats van het werkveld met de Stuurgroep Arbeidsmarktbeleid over het plan van aanpak “Met 

veerkracht uit de crisis” van de Taskforce Corona Midden-Limburg. 

Het AO heeft afgelopen jaar 11 maal vergaderd 

Financiën 

Het werkveld heeft geen budget. 

De kosten voor de inhuur van de werkveldondersteuner worden betaald door de gemeente Leudal. 

Regionaal acquisitie overleg 
Als onderdeel van het werkveldoverleg is er ook een speciaal regionaal acquisitie overleg. OML is 

medeorganisator van het Regionaal Acquisitie Overleg, waarbij een van de gemeenten om toerbeurt als 

gastgemeente fungeert. OML is in dit overleg, 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). 

Doelstelling van het overleg is: 

• Regionale afstemming vraag en aanbod. 

• Inventariseren behoefte. 

• Trends en ontwikkelingen waarnemen, rapporteren en uitwisselen. 

• Inspelen op economische ontwikkelingen in de regio Midden-Limburg. 

• Via de jaarlijkse voortgangsrapportage wordt gerapporteerd aan het BO (zie hierna onder regionale 

aanpak bedrijventerreinenbeleid). 

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 

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. 

Regionale afstemming vindt plaats op basis van het Protocol informeren en afstemmen. Dit protocol is 

opgesteld op basis van de in de werkvelden Economie en Recreatie & Toerisme opgedane ervaringen in 

de afgelopen jaren met de afstemming van initiatieven. Via de bestuurlijke gremia van de SML-werkvelden 
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Economie en Recreatie & Toerisme is dit protocol begin 2021 aan de colleges van de SML-gemeenten ter 
vaststelling aangeboden. 

In 2021 zijn meerdere initiatieven in regionaal verband afgestemd. Bij de afstemming over 
bedrijventerreinen zijn meerdere grotere ontwikkelingen besproken en enkele casussen op bedrijfsniveau. 

De afstemming over supermarkten roept nog discussie op. 

Regionale aanpak bedrijventerreinenbeleid 

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. 

De jaarlijkse voortgangsrapportage regionale aanpak bedrijventerreinen is met ondersteuning van OML 

aangeboden aan het bestuurlijk overleg. Het SML BO economie heeft kennisgenomen van de 

voortgangsrapportage en ingestemd met het vervolg via de verdere uitwerking van de businesscase 

verduurzaming bedrijventerreinen (zie hierna onder investeringsagenda) via dit werkveld. 

Dit betekent dat de regie rond deze businesscase wordt neergelegd bij en opgepakt door dit werkveld. 

Taskforce Corona Midden-Limburg 
De voortgang van deze taskforce is via de SML-coördinator als vast agendapunt geagendeerd in de 

overleggen afgelopen jaar. 

Investeringsagenda Midden-Limburg 
Ook de voortgang van deze Investeringsagenda is via de SML-coördinator als vast agendapunt 

geagendeerd in de overleggen afgelopen jaar. 

De volgende onderwerpen c.q. businesscases regarderen in meer of mindere mate direct het werkveld 

economie: 

• Circulaire economie 

• Verduurzaming en vergroening bedrijventerreinen 

• Stimuleren economische en duurzame ruimtelijke ontwikkeling rondom agrifood 

• Verdiepen ondernemerschap binnen agrifood 

• Innovatie in de praktijk van agrifood brengen 

• Verbreding van verdienmodellen in agrifood 

• Verbinden van de keten 

• Promotie van beroepen met tekort 

• Matchen van vraag en aanbod 

• Stimuleren talentonwikkeling en LLO 

• Regionale aanpak huisvesting internationale werknemers 

• Versterken Innovatiekracht MKB 

• Aanjagen ondernemerschap en ondernemersklimaat versterken 

• Actieplan nautische bedrijvigheid 

• Regiomarketing en inzet zichtbaarheid 

Presentaties 
In het bestuurlijk overleg zijn afgelopen jaar de volgende presentaties gehouden: 

• Chemelot Circular Hub Investeringsagenda 2020-2030 

Wethouder Pieter Meekels van de gemeente Sittard-Geleen heeft begin 2021 hierover een presentatie 

verzorgd aan het bestuurlijk overleg. 

Dit onderwerp krijgt via de investeringsagenda via het speerpunt circulair een vervolg via de businesscase 

circulaire economie. 
• Visie internationale werknemers Limburg 

Door Marianne Arts (gemeente Weert) is begin 2021 een toelichting gegeven op het rapport van de 

provinciale stuurgroep aan het bestuurlijk overleg. 
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Dit onderwerp krijgt via de investeringsagenda een vervolg. 

• Onderzoeken bedrijventerreinen Weert/Nederweert 
Wethouder Van den Heuvel (gemeente Weert) heeft voorjaar 2021 met ambtelijke ondersteuning een 

presentatie verzorgd over de onderzoeken die de Stee Groep heeft gedaan: 

- Beoordeling marktkwaliteit en potentie werklocaties Weert. 
- Ruimtebehoefte onderzoek bedrijventerreinen Weert - Nederweert. 

•Bedrijvenpark Zevenellen 

De heer Coppus (directeur OML) heeft voorjaar 2021 een presentatie verzorgd over de stand van zaken 

met betrekking tot Multifunctioneel en Duurzaam Bedrijvenpark Zevenellen in de gemeente Leudal. 

Zevenellen 

Doorkijk 2022 

Het mag duidelijk zijn dat de maatregelen van de Taskforce Corona Midden-Limburg / Investeringsagenda 

Midden-Limburg komend jaar leidend zullen zijn voor de agenda van het werkveld. Belangrijk is dat zo 

spoedig mogelijk verdere afspraken worden gemaakt over de prioritering van de businesscases, de 

trekkers ervan, de inzet van het 1 euro budget en de governance. 
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Werkveld Energie 

Trekker 

De gemeente Leudal: wethouder Piet Verlinden, ambtelijk trekker Robert Wilms 

Samenstelling 

Wethouders en ambtenaren energie, SML-coördinator 

Schaal samenwerking 
Op het terrein van energie voltrekt zich de samenwerking tussen gemeenten vooral op de schaal van 

Noord- en Midden-Limburg. De gemeenten in Midden-Limburg komen (ambtelijk en bestuurlijk) 3- 

maandelijks bij elkaar om elkaar bij te praten, beleid af te stemmen, te klankborden over ontwikkelingen in 

het kader van de RES en mogelijkheden van samenwerking te verkennen. 

Financiën 

Het werkveld heeft geen afzonderlijk budget. Via het RES-budget zijn afspraken gemaakt over c.q. vindt 
dekking plaats van de ambtelijke inzet vanuit Leudal. 

RES 
In 2021 is door de gemeenteraden van Midden-Limburg de Regionale Energie Strategie 1.0 vastgesteld. 

Midden-Limburg vormt samen met Noord-Limburg, Provincie Limburg, Waterschap Limburg het 

samenwerkingsverband RES Noord en Midden-Limburg (RESNML). De samenwerking binnen werkveld 

energie vindt plaats binnen deze netwerksamenwerking. In de RES zijn afspraken gemaakt over de 

regionale bijdrage aan de landelijke doelen op het gebied van elektriciteit en gebouwde omgeving. 

RESNML heeft bij het Rijk een ‘bod’ neergelegd van 1,2 Twh hernieuwbare energie met zon en wind in 

2020. Het doel van de RES is een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energieopwekking 

met maatschappelijke acceptatie en daarbij aandacht voor de benodigde infrastructuur. Doordat de 
gemeenten de energietransitie in NML voortvarend hebben opgepakt is het bod al grotendeels 

gerealiseerd. Er zijn nieuwe windmolens gebouwd en veel grote daken van bedrijven voorzien van 
zonnepanelen. Landelijk moet dit optellen tot 35 Twh en dat lijkt een realistisch doel als het bod van alle 30 

RES’sen wordt opgeteld. De gemeenten van Midden-Limburg lopen voorop als het gaat om het realiseren 

van coöperatieve windmolens in Weert, Nederweert en Leudal. Naast de lasten profiteert de omgeving op 

die manier ook van de lusten van de windmolens. 

25% COj vermindering 
t.o.v. 2015* door energiebesparing 

en kleinschalige opwek 

1.200 GWh (1.000 - 1.400 GWh) 
grootschalige duurzame 

opwekking (2025 vergund) 

Transitievisies warmte >50% lokaal eigendom 
(TVW) gereed van de energieprojecten 

en ontwerp) 

100% duurzame warmte 

2021 

♦ 

2030 

■(k 

2050 

> ► 

Extra realisatie grootschalige opwekking 

i V m extra vraag door o o warmtepompen 

en elektrisch vervoer. 

Innovatie 

legevens bef.■ «.coo' 

Doelstellingen RES 1.0, door de raden vastgesteld 
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Een knelpunt zijn de elektriciteitsnetten van Enexis en Tennet (hoogspanningsnet). Er is schaarste 

ontstaan als het gaat om het aansluiten van grootschalige energieprojecten op het net. De netbeheerders 

gaan de komende jaren fors investeren om de netten uit te breiden. Veel gemeenten hebben zogenaamde 

ambitieprojecten voor zon en windenergie. Die projecten kunnen niet allemaal tegelijkertijd worden 

aangesloten. Er is een afwegingsmethode opgesteld om een prioritering te kunnen maken van die 

projecten. Een landschapskader is onderdeel van die methode. Het kader geeft inzicht over de inpassing 

van zonnevelden in het landschep. 

Het besparen van energie en het kleinschalig opwekken van elektriciteit op daken zijn belangrijke thema’s 

in de RES. Sinds het najaar van 2021 is het voorkomen van energiearmoede door energiebesparing meer 

onder de aandacht gekomen door de stijging van de energieprijzen. Ook bedrijven moeten nog veel 

energie besparen. De SML-gemeenten nemen daarom gezamenlijk deel aan het Energiecharter MKB. De 

Stichting Groene Economie Limburg zet zich in om bedrijven te stimuleren en te adviseren om energie te 

besparen. 

Proces en planning 
Eind 2021 hebben de colleges van B&W ingestemd met een samenwerkingsvoorstel. Dit voorstel vormt de 

basis voor de verdere samenwerking binnen de RES. De komende jaren zullen gemeenten uitvoering 

moeten geven aan het Klimaatakkoord en De RES 1.0. Door de nieuwe regering is daarvoor extra geld 

uitgetrokken. Het is nog niet bekend hoe dat bij de gemeenten terecht zal komen. Omdat de financiële 

middelen vanuit het Rijk in 2022 nog beperkt zijn, is het een overgangsjaar. Dit zal onder andere gebruikt 

worden om verder te bouwen aan de organisatie. Er zal een kwartiermaker worden aangesteld die zich 

daarmee bezig gaat houden. 

Ondertussen gaan we wel verder met de uitvoering. De afwegingsmethode zal worden toegepast om 

projecten te prioriteren zodat Enexis weet waar ze het netwerk moet uitbreiden. Er wordt veel gedaan aan 

kennisdeling zodat gemeenten van elkaar kunnen leren op het gebied van energiearmoede, 

energiebesparing, verduurzaming bedrijventerreinen, windenergie enz. Er zijn onderzoeken gestart naar de 

mogelijkheden van groen gas en aqua-thermie die mogelijk als alternatief kunnen dienen voor aardgas. 
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Samenwerking 
Midden-Limburg 

Werkveld Ruimte 

Trekker 

Gemeente Roermond: wethouder Angely Waajen, ambtelijk trekkers Marcel van Vught/Roy Thijssen 

(Weert) 

Samenstelling 
Bestuurders (van gemeenten en provincie) en ambtenaren ruimte en de SML-coördinator. 
Aan het overleg nemen ook deel ambtelijke vertegenwoordigers van de provincie, het Waterpanel Noord- 

Limburg, het Platform Vitale Landbouw en (periodiek) de ambtelijke trekkers van de werkveld-overleggen 

Economie, Energie, Mobiliteit en Infra, Recreatie & Toerisme en Wonen. 

Financiën 
Het werkveld beschikt niet over een eigen budget. 

Start 
In 2019 is besloten een periodiek overleg in te stellen in het kader van het opstellen van de regionale 

paragraaf in het kader van de Provinciale Omgevingsvisie (POVI). In 2020 is het overleg verruimd tot 

werkveld-overleg Ruimte. 

Eén van de eerste wapenfeiten van het overleg was het opstellen van een regioparagraaf in het kader van 

het opstellen van de Provinciale Omgevingsvisie (POVI). Deze regionale paragraaf heeft geleid tot een 

regionale visie, ‘Het verbindend hart van Limburg’, die door alle 7 gemeenten is vastgesteld. SML neemt 

deze visie als basis voor de samenwerking. 

Positionering 

In 2021 is gewerkt aan een duidelijke positionering van het werkveld. Dat heeft geleid tot de volgende 
doelstelling; in Midden-Limburg bestuurlijke regie te voeren op de fysiek-ruimtelijke ontwikkelingen: 

• Verbinden van overkoepelende thema’s met een ruimtelijke impact die in verschillende 

samenwerkingsverbanden aan de orde komen. 

• Bijdragen aan de implementatie van de fysiek-ruimtelijke opgaven en doelstellingen uit de 

regiovisie ‘Midden-Limburg, het verbindend hart van Limburg’. 

• Samen werken met de provincie aan de uitvoering van de POVI zoals het ontwerpend onderzoek 

en actualisatie van de bestuurs-afspraken. 

• Regionale afstemming ruimtelijke thema’s op nationaal niveau zoals Omgevingsagenda Zuid-Oost 

Nederland, NOVI, NOVI gebied de Peel en BO Mirt/Leefomgeving. 

Welke onderwerpen zijn aan bod gekomen? 
> Regionale reactie op de POVI 

> Omgevingsverordening Limburg 

> Afstemming proces NOVI en daaraan gerelateerde onderwerpen zoals omgevingsagenda Zuid- 

Nederland, NOVI-gebied de Peel en BO Mirt. 
> Afstemmen omgevingsvisies in de regio. 

> Ontwerpend onderzoek POVI/uitwerking bestuursopdracht “Laat het landschep je verrassen” 

> Actualisatie bestuurs-afspraken met de provincie 
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Werkveld Mobiliteit & Infrastructuur 

Trekker 

Gemeente Roermond: wethouder Rens Evers, ambtelijk trekker Michel Hagoort 

Samenstelling 

Wethouders en ambtenaren mobiliteit en infra en SML-coördinator. Het overleg geldt als Regionaal 

Mobiliteits Overleg (RMO). Voor dit doel hebben gemeenten een afzonderlijke bestuursovereenkomst 
gesloten. Periodiek wordt op de schaal van Noord- en Midden-Limburg en met de provincie Limburg 

overlegd. 

Financiën 
In de afgesloten bestuursovereenkomst zijn afspraken gemaakt over het benodigde budget. De kosten van 

de ambtelijk trekker en een aantal overige zaken worden daarmee gedekt. 

Wat is aan bod gekomen? 

• In samenwerking met de provincie Limburg, het RMO Noord-Limburg en de andere RMO-regio’s 

wordt gewerkt aan de dóórontwikkeling en actualisering ons regionale verkeersmodel; 

• Met de provincie Limburg en het RMO Noord-Limburg is de Samenwerkingsovereenkomst 

Verkeerseducatie voor het basis- en voortgezet onderwijs Noord- en Midden-Limburg ondertekend. 

Dit met als doel verkeersveilig gedrag in het basis- en voortgezet onderwijs te stimuleren. Er is een 

digitale omgeving ingericht waarin projecten aan scholen worden aangeboden en de voortgang 

van verkeerseducatie op scholen kunnen monitoren. Bijna alle scholen in Midden-Limburg nemen 

deel; 

• De provincie Limburg, het RMO Noord-Limburg en het RMO Midden-Limburg 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. 

Alle Midden-Limburgse gemeenten zijn akkoord met de projectplannen en de regionale aanpak; 

• De samenwerking Roermond Bereikbaar, die wordt gevormd door de gemeente Roermond. 

Rijkswaterstaat en de Provincie, is met 3 jaar verlengd. Dit met de ambitie om de uitvoerings¬ 

organisatie verder te ontwikkelen naar de schaal van Midden-Limburg onder een andere naam. 

Met private partners en regionale stakeholders zal via gedragsverandering en communicatie 

worden gewerkt aan het meer dan alleen bereikbaar houden van de regio; 

• De provincie Limburg en de gemeenten Nederweert, Leudal, Roermond en Roerdalen hebben de 

Intentieverklaring Hoogwaardige fietsverbinding Midden-Limburg ondertekend. Samen wordt 

gewerkt aan de versnelde realisatie van een fietsverbinding tussen de Groote Peel en de Meinweg 

via het Leudal die een groot aantal woon-, werk-, winkel-, natuur- en recreatiegebieden met elkaar 

verbindt; 
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Intentieverklaring Hoogwaardige fietsverbinding Midden-Limburg 

de Groote Peel \ 

/ 

de Meinweg • Mónchengtadoach 

• Het Euregionale elektrische (deel)auto en -fiets project SharEuregio is vanuit Roermond uitgebreid 
naar de regio. Dit om alle dienstreizen van de gemeentelijke organisaties te kunnen verduurzamen; 

• 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 gewerkt aan het opstellen van een 

Regionale Mobiliteitsvisie Midden-Limburg. De belangrijkste meer algemene opgaven waar 

mobiliteit een bijdrage aan kan leveren zijn vastgesteld. Hiernaast is een raadsinformatiebrief 

opgesteld; 

• Er is een Euregionale haalbaarheidsstudie naar een fietsverbinding tussen Roermond en 

Mönchengladbach, in opdracht van de gemeenten Roermond, Roerdalen, Wegberg en 

Mönchengladbach, uitgevoerd; 

• Binnen SmartwayZ zijn in het kader van de A2 Weert-Eindhoven delen van het opgestelde No- 

Regret Maatregelpakket uitgevoerd. Ook zijn de zogenoemde MIRT B- en C-pakketten voor de 

corridor Weert-Eindhoven uitgewerkt; 

• 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. 
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Werkveld Recreatie & Toerisme 

Trekker 

Gemeente Maasgouw: wethouder Johan Lalieu, ambtelijk trekker Paul Kant (directeur Ons WCL) 

Samenstelling 
Collegeleden en gemeenteambtenaren van Midden-Limburg en de gemeente Beesel met recreatie & 

toerisme in de portefeuille, SML-coördinator en provinciale ambtenaren. De wethouder Lalieu, Waajen en 

Stienen traden op als dagelijks bestuur en overlegden periodiek met een afvaardiging van het toeristisch 

bedrijfsleven. 

Financiën 

Het werkveld beschikt niet over een eigen budget. Als initiatieven vragen om gezamenlijke bekostiging 
worden daarover afspraken gemaakt. 

Inleiding 

Om een goede basis te leggen voor de regionale samenwerking is een regionale R&T visie voor Midden- 

Limburg opgesteld. Deze is opgeleverd in 2020 en -op één uitzondering na- door alle gemeenten 

vastgesteld. 

Het bestuurlijk overleg heeft in 2021 besloten om een uitvoeringsprogramma op te stellen om daarmee 

stappen te zetten om de vastgestelde visie te realiseren. 

Regionale visie Recreatie & Toerisme / Uitvoeringsprogramma 
Voor het vormgeven van het uitvoeringsprogramma ter realisatie van de vastgestelde regionale R&T visie 

zijn werkgroepen geformeerd, welke gekoppeld zijn aan de 5 actielijnen uit de regionale R&T visie: 

1. Op safari in de Limburgse natuurparels / Big 5 

2. Routes, Erfgoed en Pleisterplaatsen 

3. Water, Fun en Winkelen 

4. Vitalisering Verblijfsrecreatie 

5. Marketing 

Deze werkgroepen hebben informatie vergaard waarmee een overzicht is gemaakt van alle projecten en 

project-ideeën in Midden-Limburg welke een bijdrage leveren aan de realisatie van de R&T visie. 

Het overzicht is voorgelegd aan het ondernemersplatform zodat ontbrekende initiatieven aangevuld konden 

worden. 

De bestuurders willen 

focus leggen in de projectenlijst / prioriteren en 

inzetten op gemeente-overstijgende projecten 

De werkgroepen hebben vervolgens een focuslijst samengesteld inclusief een raming van capaciteit en 

geld. 

Programmamanager Recreatie & Toerisme 
Om de uitvoering van de vastgestelde R&T visie op gang te brengen, heeft iedere gemeente €5.000,- 

beschikbaar gesteld voor de werving van een programmamanager R&T voor de periode 2022 tot medio 

2023. 

Taak programmamanager R&T Midden-Limburg: 

1. Nadere uitwerking uitvoeringsprogramma behorende bij de R&T visie Midden-Limburg 

2. Opstarten uitvoering middels het concretiseren van de geïnventariseerde projectideeën 
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De programmamanager gaat zich bezighouden met voorbereiding en uitvoering van de projecten die 
opgenomen zijn in het uitvoeringsprogramma. Hierbij wordt samengewerkt met de overheden, de 

ondernemers en overige stakeholders. 

De programmamanager verdeelt zijn tijd tussen de nadere uitwerking van het uitvoeringsprogramma 

(regionale/gemeente overstijgende projecten) en de voorbereiding van de uitvoering. Vertrekpunt is de 

Focuslijst van 15 projecten. Hij of zij moet partijen enthousiast maken en verbinden, projecten aanjagen, 

draagvlak verwerven en de financiering regelen. 

Liberation Route 

Het project Liberation Route is in uitvoering. Alle gemeenten in de regio Midden Limburg (net als de regio’s 

Noord en Zuid) participeren in deze lange afstandsroute middels een bijdrage van € 5.000,- (excl BTW) per 
jaar voor een periode van 3 jaar. 

Liberation Route Noord- en Midden-Limburg heeft twee doelstellingen: 

• Levend houden van herinneringen aan en educatie over gebeurtenissen tijdens WON (vooral bij 

jongeren). Toerisme en recreatie vormen hierbij een laagdrempelig instrument. 

• Versterking van de toeristisch-recreatieve sector in Noord- en Midden-Limburg door toename van 

het aantal dag- en meerdaagse bezoekers. 

De Liberation Route Noord- en Midden-Limburg toont de gebeurtenissen die zich in 1944 en 1945 rond de 
bevrijding afspeelden op in deze regio. Het is een schakel in een Europese wandelroute van Londen naar 

Berlijn, waarbij men in de voetsporen van de bevrijders kan treden. 

Investeringsagenda Midden-Limburg 

Vanuit het werkveld is input geleverd aan het opstellen van de Investeringsagenda Midden-Limburg. Hierin 
zijn diverse businesscases van het SML-werkveld Recreatie & Toerisme opgenomen. Ook bij de opstart 

van de uitvoering zal het werkveld direct betrokken worden. 

Dynamisch voorraadbeheer 
In het werkveld worden nieuwe initiatieven regionaal afgestemd. In het verleden betrof het met name 

hotelinitiatieven. In 2021 zijn 2 initiatieven met betrekking tot de realisatie van camperplaatsen in de 

gemeente Weert en Roerdalen regionaal afgestemd. 
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Werkveld Wonen, Zorg en Woonomgeving 

Trekker 

Gemeente Roerdalen, wethouder Jan Smits, ambtelijk trekker Ankie Bosch 

Samenstelling 

Wethouders en ambtenaren Wonen, SML-coördinator en provinciale ambtenaren 

Financiën 

Het werkveld beschikt niet over eigen budget. De gemeente Roerdalen heeft capaciteit voor 
werkveldondersteuning vrijgespeeld. Als zaken gezamenlijk bekostigd moeten worden, wordt dit 

georganiseerd. 

Actualisatie structuurvisie 
2021 is een jaar geweest met veel dynamiek op de woningmarkt. Door het werkveld is hard gewerkt aan 

een actualisatie van de 'Structuurvisie Wonen Midden-Limburg “Bouwen aan de toekomst” 2018 tot en met 

2021’. De ontwerp structuurvisie heeft eind 2021 - begin 2022 ter inzage gelegen. Gedurende de looptijd 

van de vigerende woonvisie bleek dat de druk op de woningmarkt in heel Nederland en daarmee ook in de 

hele regio Midden-Limburg toenam. Mogelijk heeft de corona-pandemie de aantrekkingskracht van onze 

regio versterkt. Thuis werken was/is de norm geworden. De afstand tussen wonen en werken bleek 

minder belangrijk. Midden-Limburg is interessant geworden voor nieuwe inwoners van ver buiten de regio. 

Gezien de toenemende druk op de woningmarkt was de bestuurlijke wens om in de actualisatie van de 

structuurvisie extra ruimte voor woningbouw te creëren en beleidsmatige wijzigingen zoveel mogelijk te 

beperken. Deze hogere woningbouwambitie ten opzichte van de structuurvisie uit 2018 is dan ook duidelijk 

zichtbaar geworden in de actualisatie van de structuurvisie. Er zijn nieuwe afspraken over de 

woningbouwproductie gemaakt per gemeente. Er zijn geen afspraken gemaakt over het reduceren van de 

planvoorraad door het schrappen van plannen. De focus ligt op bouwen. De geactualiseerde structuurvisie 

wordt voor de zomervakantie 2022 ter vaststelling aan de gemeenteraden van Midden-Limburg 

aangeboden. 

Terugblik 
In de actualisatie is een terugblik op de planperiode van de huidige structuurvisie (2018 tot en met 2021) 

opgenomen. Deze terugblik toont aan dat er op de woningmarkt een aanzienlijke versnelling heeft plaats 

gevonden wat betreft de realisaties van woningen. Daarbij was er aandacht voor herstructurerings- en 

inbreidingslocaties. De bouwproductie was aanzienlijk hoger dan in de vorige planperiode (2014 tot en met 
2017). In de periode 2018 tot en met 2021 zijn netto maar liefst 3.377 woningen opgeleverd, tegenover 

1.872 woningen in de periode 2014 tot en met 2017. Gedeeltelijk kwam de hogere bouwproductie in deze 

planperiode door het inhaaleffect na de economische crisis. 

Rijkssubsidies 
In 2021 was er landelijk veel aandacht voor de woningmarkt, samen met de (woon)regio Limburg Noord is 

gelobbyd bij het Rijk om in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage in het kader van de 

Woningbouwimpuls. De provincie Limburg heeft via haar kanalen deze lobby mee ondersteund. Helaas 

heeft dit nog niet tot de gewenste aanpassing van de regeling geleid. We blijven ons inspannen, maar onze 

invloed op voorwaarden die worden gesteld aan Rijkssubsidies is beperkt. 

Doelgroepen 

Daarnaast heeft de toegenomen druk op de woningmarkt ervoor gezorgd dat er gezocht is naar 

oplossingen om woningen beschikbaar te houden voor de doelgroepen van beleid. Diverse juridische 

regelingen die er bestaan zoals de opkoopbescherming, zelfbewoningsplicht en voorrang voor eigen 

inwoners worden nog onderzocht op haalbaarheid. Het doel is om te onderzoeken of deze bij kunnen 
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dragen aan een verlaging van de druk op en betaalbaar houden van de woningmarkt, zowel in de koop- 
alsook in de huursector. 

Het werkveld heeft inbreng geleverd aan de Omgevingsverordening Limburg. Deze is nog niet in werking 
getreden. 

Afstemming en beleid 

De afstemming van nieuwe plannen verloopt binnen het werkveld nog steeds op een positief kritische 
manier. De regionale samenwerking heeft niet geleden onder de periodes waarin plannen moesten worden 

afgebouwd. De gunfactor is altijd aanwezig gebleven en heeft ons als regio sterker gemaakt. Dit blijkt ook 

uit de plek voor Midden-Limburg op de Brede Welvaartsindicator 2013-2019 (RaboResearch, 
Universiteit Utrecht). Hiervoor waren met name de dimensie huisvesting, maar ook de dimensies subjectief 

welzijn, sociale contacten en werk-privébalans in belangrijke mate bepalend. 

Plannen met meer dan 10 woningen die worden toegevoegd, worden kwalitatief getoetst en besproken in 

het regio-overleg Wonen aan de hand van de resultaten uit het regionale (en lokaal verdiepte) 
woningbehoefteonderzoek uit 2018. 

Verder is er door het werkveld wonen actief een bijdrage geleverd aan de Investeringsagenda Midden- 

Limburg en neemt het werkveld deel aan de Taskforce Internationale werknemers. Het eigenaarschap om 

in adequaat beleid ten behoeve van internationale werknemers te voorzien, wordt inmiddels breder gevoeld 

en gedragen binnen de werkvelden. 

Ten aanzien van de uitbreiding van woonwagenlocaties heeft de 'Behoeftepeiling 
woonwagenstandplaatsen provincie Limburg’ (Companen, 2020) plaatsgevonden. Het is aan elke 

gemeente zelf om hier een vervolg aan te geven, regionaal wordt de voortgang afhankelijk van de behoefte 

besproken. 

Toekomst 
Tot slot is wonen een thema dat op nationaal niveau veel aandacht krijgt. De krapte manifesteert zich in de 

volle breedte. Er is weer een afzonderlijke minister van Volkshuisvesting en de maatregelen van het rijk 

zullen hun weerslag hebben op Midden-Limburg. Wonen is en blijft een hoog dynamisch thema. De regio 

zet zich ook de komende jaren in om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het woningtekort. 
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SML heeft een exploitatiebudget van € 0,60 per inwoner. Voor 2021 is uitgegaan van de inwonersaantallen 

per 01-01-2020. Daarmee komt SML op een werkbudget van €143.000,- ter financiering van het 

coördinerende Regiebureau, een (digitaal) backoffice, communicatie-uitingen, huisvesting, vergaderingen 
en het organiseren van bijeenkomsten. 

Middelen exploitatie 

2021 

Aantal inwoners 
Gebiedspartner per 1-1-2020 Procesmiddelen Afgerond 

Roermond 58.260 € 34.956 € 35.000 

Weert 50.105 € 30.063 € 30.000 

Leudal 35.879 € 21.527 € 21.500 

Echt-Susteren 31.610 € 18.966 € 19.000 

Maasgouw 23.965 € 14.379 € 14.500 

Roerdalen 20.574 € 12.344 € 12.500 

Nederweert 17.019 € 10.211 € 10.500 

Totaal 237.412 € 142.447 € 143.000 

Bijdragen op basis van € 0,60 per inwoner. 

Aanwending exploitatie 

Begroot Werkelijk Resultaat 

Personele kosten € 111.252 € 112.586,38 -€ 1.334,38 

Koers en communicatie € 19.000 € 36.963,75 -€ 17.963,75 

Netwerkversterking € 7.000 € 1.578,57 € 5.421,43 

Overig € 5.748 € 782,90 € 4.965,10 

Totaal € 143.000 € 151.911,60 -€ 8.911,60 

Toelichting 

Belangrijkste reden voor de overschrijding van het budget is de inzet van Public Result in het kader van de 

Investeringsagenda Midden-Limburg. Op voorhand is ervan uitgegaan dat daarvoor aanspraak zou moeten 

worden gemaakt op de beschikbare voorziening. In die lijn kan het negatieve resultaat van de 

exploitatierekening ad € 8.911 uit de SML-voorziening worden aangevuld. 

Voorziening 

Stand 01-01-2021 Saldo onttrekking Saldo vermeerdering Stand 31-12-21 

€ 74.540,33 € 8.911,60 €0 € 65.628,73 
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Toelichting voorziening 

In de voorziening was per 01-01-2021 nog € 74.540,33 beschikbaar. 

In verband met het te kort op de exploitatie 2021 ad € 8.911,60 is dit bedrag onttrokken aan de voorziening 

en overgeboekt naar de exploitatie. Resteert een voorziening van € 65.628,73. In 2021 heeft het 

Netwerkberaad besloten daarvan € 12.950 te bestemmen voor de uitvoering van de bestuursopdracht 
“Laat het landschapje verrassen”. 

SAMEN SML 

SAMENWERKEN WERKT! 

SAMENWERKING MIDDEN-LIMBURG 
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