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Actualisatie bestuursafspraken POL 2014

Voorstel

1. In te stemmen met de bijgevoegde tweede tranche bestuursafspraken POL2074.
2. Wethouder van Eersel te machtigen namens de burgemeester de overeenkomst te
ondertekenen.
3. De raad te informeren via bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief.

Inleiding

Op 12 december 2014 hebben Provinciale Staten het POL 2014 vastgesteld. Op basis van
het POLzijn de drie regio's in Limburg aan de slag gegaan om vooreen vijftal thema's
POL-uitwerkingen te maken. In Midden-Limburg is afgesproken deze uitwerkingen binnen
SML plaats te laten vinden en door de verschillende werkvelden van SML uit te laten
werken. Het betreft de thema's wonen/ werklocaties, energie, landbouw en natuur en
vrijetijdseconom ie.
Afspraken over de uitwerkingen zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst, getekend
door de zeven Midden-Limburgse colleges en het college van GS in maart 2016. Om de
vorderingen en vervolgstappen vast te leggen wordt deze overeenkomst geactualiseerd.

In de bijlagen treft u de concept-bestuursovereenkomst aan. Deze bevat onder andere de
stand van zaken van de POl-uitwerkingen:

. Wonen: actualisatie van de Regionale Structuurvisie Wonen, Zorg en
Woonomgeving is voorzien in 2018. Momenteel wordt uitvoering gegeven aan de
Structuurvisie met uitvoeringsparagraaf en de daaraan verbonden
bestu u rsafspra ken.

. Werklocaties (bedrijventerreinen, winkels en kantoren): de uitwerking is in
concept gereed, vaststelling door het Bestuurlijk Overleg begin 2018. Vaststelling
door de zeven colleges en gemeenteraden medio 2018.
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Energie: Het Bestuurlijk Overleg Energie heeft ingestemd met het programmaplan
Hier is een actieprogramma aan gekoppeld.
Landbouw en Natuur: het Bestuurlijk Overleg Landbouw heeft ingestemd met het
Regionaal Programma.
Vrijetijdseconomie: de regionale recreatieve visie wordt in 2018 geactualiseerd
waarb[ ook het thema verblijfsrecreaLie wordt Loegevuegd.

Beoogd effect/doel

Het doel is om de bestuursovereenkomst 2016 te actualiseren.

Argumenten

1.1 In de bestuursovereenkomst wordt inzicht gegeven in de stand van zaken.
Sinds de ondertekening van de bestuursovereenkomst (maaft 2076) is in de uitwerkingen
door de verschillende werkvelden een aantal vorderingen gemaakt. In het bestuurlijk
overleg van 29 september 2017 tussen de coördinerende POl-wethouders en
gedeputeerde Teunissen is afgesproken om de bestuursovereenkomst hierop te
actualiseren. De Provincie wil dit graag vóór de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen
geregeld hebben. Er wordt van uitgegaan dat de bestuursafspraken voor de drie regio's
(Noord-, Midden- en Zuid-Limburg) gelijktijdig dat tijdpad doorlopen.

2.7 Wethouder van Eersel is coördinerend portefeuillehouder POL.

3.1 De gemeenteraad dient te worden meegenomen in dit proces.
De gemeenteraad is voor het laatst via een raadsinformatiebrief van 19 september 2017
geïnformeerd overde inhoudelijke stand van zaken van de POL uitwerkingen. Daarin is

onder meer de voorliggende actualisatie van de bestuursafspraken aangekondigd.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Het streven is om de geactualiseerde bestuursovereenkomst, na instemming door alle
Midden-Limburgse colleges, vóór de gemeenteraadsverkiezingen te ondertekenen.

Com m u n icatie/ pa rticipatie

De gemeenteraad wordt op de hoogte gesteld via een Raadsinformatiebrief (bijlage)

Overleg gevoerd met

Intern

Wethouder van Eersel: coördinerend POl-wethouder en bestuurlijk
vertegenwoordiger in de werkvelden wonen en werklocaties.
Wethouder Gabriëls: bestuurlijk vertegenwoordiger in de werkvelden Energie,
Landbouw en Natuur en Toerisme en Recreatie.
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Marjo Beeren: beleidsadviseur RO en landbouw, gemeentelijk vertegenwoordiger
in het werkveld Landbouw en Natuur van SML.
Marjorie van Dooren : (tUdel¡jk) duurzaamheidscoördinator, gemeentelijk
vertegenwoordiger in het werkveld Energie van SML.
Marian Arts: beleidsadviseur RO en wonen/ gemeentelijk veftegenwoordiger in het
werkveld Wonen van SML.
Lizette Koopmans: beleidsadviseur toerisme en recreatie, gemeentelijk
vertegenwoordiger in het werkveld Toerisme en Recreatie van SML.

Het POL-coörd i natorenoverleg

Bijlagen

1. Bestuursovereenkomst Regionale afspraken Midden-Limburg, actualisatie
december 2017

2. Concept-Raadsinformatiebrief

a

a
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GEMEENTE vVEERT

Aan de gemeenteraad van Weert

Weert, 23 januari 2018

Onderwerp

Kenmerk
Actualisatie bestuursafspraken POL

30524/3t994

Geachte raadsleden,

Via de raadsinformatiebrief van 19 september 2017 hebben wij u geïnformeerd overde stand van
zaken met betrekk¡ng tot het POL 2014. Vermeld wordt onder andere dat de bestuursafspraken over
het POL worden geactualiseerd.

Ter informatie treft u bijgaand de concept-actualisatie aan van deze bestuursafspraken. De
overeenkomst wordt ondertekend na instemming van de colleges van de Midden-Limburgse
gemeenten.

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Pierre Heuts,
be le idsmed ewerker econom ie ( p. h euts@wee rt. n I of 0495 -57 5242).

,/

Met vrie groet,
bu

A
ns bu

Bijlage : Concept-bestuursoveree st Regionale afspraken Midden-Limburg

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweeft



Bestuursovereenkomst
Regionale afspraken Midden-Limburg

afspraken tussen de colleges van
Burgemeester en Wethouders van de
zeven Midden-Limburgse gemeenten en het
college van Gedeputeerde Staten van Limburg
over de regionale uitwerking van POL2014 voor 

^

Midden-Limburg, over de thema's wonen,
werklocaties, energie, landbouw en
vrijetijdseconomie

actualisatie december 2017
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1. Inleiding
Voor u liggen de geactualiseerde bestuursafspraken regionale uitwerking POL. Het zijn afspraken
tussen de colleges van Burgemeester en Wethouders van de 7 Midden-Limburgse gemeenten en het
college van Gedeputeerde Staten van Limburg over de totstandkoming en uitvoering van regionale
uitwerkingen voor een zevental in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 (POL) genoemde
thema's. De bestuursafspraken die deze 8 partijen in maart 2016 hebben ondertekend zijn nu waar
nodig geactualiseerd en waar mogelijk geconcretiseerd. De afspraken die zijn geactualiseerd of
geconcretiseerd, zijn vastgesteld in de desbetreffende BO's, te weten het BO Energie en Economisch
Beleid, BO Landbouw en Natuur en het BO Recreatie en Toerisme. Vervolgens zijn deze ter
vaststelling aan de B colleges aangeboden.

Samen werken aan grote maatschappelijke opgaven
Op 12 december 2014 hebben Provinciale Staten het POL vastgesteld. Het is een integrale visie op
wat er nodig is om de kwaliteit van onze fysieke omgeving te verbeteren, met als centrale ambitie het
realiseren van een voortreffelijk grensoverschrijdend leef- en vestigingsklimaat. Het plan is in co-
creatie met de Limburgse gemeenten en stakeholders tot stand gekomen, met als motto'Limburg is
van ons allemaal'. ln Midden-Limburg is afgesproken de POl-uitwerkingen binnen SML plaats te
laten vinden en door de verschillende werkvelden van SML uit te laten werken. De focus binnen de
samenwerking in SML ligt voor deze werkvelden thans dan ook op deze POl-uitwerkingen. Daarnaast
heeft de SML ook aanvullende ambities geformuleerd, zoals bijvoorbeeld venruoord in de Strategische
lnvesteringsagenda.

Een van de belangrijke uitdagingen voor Midden-Limburg is het zorgen voor een betere aansluiting
van vraag en aanbod van woningen, winkels, kantoren, bedrijventerreinen, agrarisch vastgoed en
verblijfsaccommodaties. Vastgoed waarvan we bijna overal in onze regio genoeg hebben, soms zelfs
te veel. Maar waar tegelijkertijd wel een forse kwaliteitsslag nodig is om aan te sluiten bij de
veranderende vraag vanuit de markt. Dat is geen gemakkelijke opgave: We moeten werken aan de
kwaliteit van de bestaande voorraad én ruimte creëren voor nieuwe initiatieven die echt toevoegen
aan de kwaliteit van de regio, zonder dat de voorraad verder groeit. Dat kan door tegelijkertijd de
overmatige leegstand aan te pakken en plannen terug te draaien die niet goed aansluiten bij de vraag.
Er is de overtuiging bij gemeenten en Provincie dat we deze vraagstukken regionaal moeten
oppakken.

Regionale uitwerkingen voor Midden-Limburg
Een van de belangrijkste uitvoeringslijnen van het POL is de totstandkoming van regíonale
uitwerkingen voor de thema's wonen, werklocaties, energie, landbouw en vrijetijdseconomie. Daarin
vindt een concretisering plaats van de ambities, opgaven en algemene principes uit POL. De Midden-
Limburgse gemeenten zijn samen met de Provincie en stakeholders aan de slag gegaan met deze
regionale uitwerkingen. Dit heeft begín 2016 geresulteerd in bestuursafspraken tussen de zeven
colleges van B&W in Midden-Limburg en het college van GS over deze thema's. Met uitzondering van
de afspraken over het thema wonen hadden deze bestuursafspraken het karakter van
procesafspraken. Naast de reeds in 2014 in alle gemeenteraden vastgestelde Structuurvisie Wonen,
Zorg, Woonomgeving Midden-Limburg zijn inmiddels ook een programmaplan Energie, een
beleidskader werklocaties en een programma Landbouw en Natuur opgesteld (nog niet vastgesteld).
Ook op andere fronten werken de gemeenten op Midden-Limburgse schaal aan gezamenlijke visies
en spelregels. Zo is er gestart met de voorbereidingen om te komen tot een gezamenlijke visie
vrijetijdseconomie. Een Limburgbreed hotelmarktonderzoek en de aanpak vitalisering
verbl ijfsaccom modaties vormen belangrij ke input.

Nu, eind 20171 begin 2018, zijn de afspraken per werkveld geactualiseerd



4

De stand van zaken van de POL uitwerkingen kan als volgt worden samengevat:

Een samenspel van POL, regionale uitwerkingen, bestuursafspraken en Omgevingsverordening
De gemeenten werken samen aan regionale uitwerkingen in de vorm van structuurvisies, visies of
anderszins. De Provincie is partner in deze regioprocessen en faciliteert deze. Vanuít de regierol ziet
de provincie toe op de samenhang tussen de aanpak per regio en die in aangrenzende gebieden.

Thema POL POL uitwerking Stand van zaken Vervolg
Wonen Regionale

Structuurvisie Wonen.
Zorg en

Woonomgevlng
Midden-Limburg

Vastgesteld in
gemeenteraden
Midden Limburg in

2014. Momenteel
wordt uitvoering
gegeven aan de
Structuurvisie met
uitvoeringsparagraaf
en de daaraan
verbonden
bestuursafspraken.

Actualisatie in 2018.
Overeenkomstig de
bestuursafspraken
wordt bfl een wflzlglng
of een opvolger van de
structuurvisie bezien of
er tussen partijen

nieuwe
bestuursafspraken
worden gemaakt.

Vrijetijdseconomie Regionale recreatieve
visie

Visie is in 2013
vastgesteld. Deze dient
geactualiseerd en het
ontbrekende hoofdstuk
over verblijfsrecreatie
dient toegevoegd te
worden

Actualisatie/ uitbreid ing

visie

Werklocaties (

bedrijventerreinen,
winkels en kantoren)

Regionaal
beleidskader
werklocaties Midden-
Limburg.

Het Bestuurlijk Overleg
Economie stelt
vermoedelijk begin
2018 het beleidskader
vast.

Vaststelling
beleidskader door
colleges van B&W en
gemeenteraden

Energie Programmaplan
Energie Midden-
Limburg 2017-2020

Het Bestuurlijk Overleg
Energie heeft
ingestemd met het
programmaplan.

Vaststelling
programma door
colleges van B&W en
gemeenteraden

Landbouw Regionaal programma

landbouw en natuur.

Regionale leidraad
mestverwerking.

Het Bestuurlijk Overleg
Landbouw en Natuur
heeft ingestemd met
Regionaal Programma.

Deze is in 2016 door 5
gemeenteraden in
Midden-Limburg
vastgesteld en een jaar
toegepast. Evaluatie
heeft plaatsgevonden.

Vaststelling
programma door
colleges van B&W en
gemeenteraden

Continuering Leidraad
Mestverwerking. Het
BO heeft ingestemd
met het voorstelom de
gedachtenlijn te blijven
volgen maar om de

leidraad niet opnieuw
aan de gemeenteraden
voor te leggen
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Bestuursafspraken per regio tussen de colleges van B&W en GS vormen het cement. Ze verbinden de
gemeenten in hun aanpak en geven bovendien de Provincie een positie. Ze gaan over uitvoering van
de regionale uitwerkingen, over vervolgstappen, monitoring en evaluatie, over faciliteren en
afstemming tussen de regio's. Ze gaan ook over het elkaar aanspreken op de naleving, primair door
de gemeenten zelf naar elkaar toe. En er wordt in vastgelegd welke zaken de Provincie in de
Omgevingsverordening zal borgen. Die borging in de verordening is slechts een vangnet, waarbij het
vooral gaat over ontwikkelingen waarbij aanpassing van een ruimtelijk plan aan de orde is.
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2. Algemene afspraken

1. De gemeenten en Provincie nemen de in POL2Oí4 opgenomen algemene Limburgse principes en
de specifieke principes per thema steeds als uitgangspunt bij de ontwikkeling en uitvoering van
regionaal en gemeentelijk beleid.

2. Regionale afstemming is de norm. lnitiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen met een
bovenlokale impact op de thema's waar deze afspraken betrekking op hebben, worden regionaal
afgestemd en indien relevant ook bovenregíonaal.

3. Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt gewerkt vanuit samenwerking op basis van integraal
ontwerpen en dialoog voeren aan de voorkant van een ontwikkeling.

4. De Provincie faciliteert de gemeenten bij het invulling geven aan (de afspraken rond) dynamisch
voorraadbeheer (onder meer via de Expeditie Ruimte en de inzet van capaciteit voor het

facil iteren van themagroepen).

5. Bij discussie over de naleving van de afspraken wordt als volgt gehandeld:
- primair spreken de gemeenten elkaar hier op aan;
- indien men niet tot overeenstemming komt vindt afstemming plaats in (sub)regionaal verband;
- indien dit onvoldoende resultaat heeft, zal de Provincie op verzoek van een of meer

gemeenten een bindend oordeel vellen op basis van de gemaakte bestuursafspraken en de
POL-uitgangspunten en de haar ten dienste staande instrumenten inzetten om naleving van
de afspraken te bevorderen

6. Daarnaast kan de Provincie uit eigen beweging haar wettelijk instrumentarium inzetten om

naleving van de afspraken te bevorderen of af te dwingen.

7. De Provincie neemt (zover dat nodig en juridisch mogel'rjk is) bepalingen op in de
Omgevingsverordening Limburg om te borgen dat er geen ruimtelijke plannen worden vastgesteld
die in strijd zijn met de voorliggende afspraken.

B. Deze bestuursafspraken kunnen alleen na onderling overleg worden gewijzigd

3. Afspraken over wonen

De belangrijkste afspraak van de eerste tranche bestuursafspraken Wonen was dat de structuurvisie
wordt uitgevoerd, dat aanpassing of intrekking van de structuurvisie een gemeentelijke bevoegdheid
is, dat overleg met de provincie plaatsvindt over aanpassingen van de structuurvisie, dat de provincie

in de omgevingsverordening zal vastleggen dat geen bestemmingsplannen worden vastgesteld in
strijd met de structuurvisie en welke stappen worden gezet indien de feitelijke ontwikkeling afwijkt van

de structuurvisie. Thans zijn de eerste 4 jaren van de structuurvisie voorbij en is gestart met de
voorbereidingen om te komen tot een actualisatie van de structuurvisie . Naar verwachting wordt de
actualisatie in de loop van2018 afgerond, waarna bezien wordt of een actualisatie van de
bestuursafspraken nodig is.

De Bestuursafspraken Wonen Midden-Limburg die onderdeel uitmaken van de Bestuursafspraken
Midden-Limburg POL 2014, zoals ondertekend in maart 2016, worden ongewijzigd herbevestigd.
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4. Afspraken over werklocaties

Voor wat betreft de werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren en winkels) in Midden-Limburg is als
uitwerking van het POL2014 een gezamenlijke visie en aanpak ontwikkeld en geoperationaliseerd,
die moet leiden tot een toekomstbestendige, gezonde en concurrerende regionale economische
structuur. Daarbinnen dient afstemming over huisvestingsinitiatieven en de principes van dynamisch
voorraadbeheer gestalte te gaan krijgen. De in 2016 gemaakte bestuursafspraken betroffen
procesafspraken. Het nu opgeleverde beleidskader kan in de loop van de eerste helft van 2018 door
de raden worden vastgesteld, bij voorkeur nog voor de zomer.

Afspraken
1. Vaststelling door gemeenteraden van het nu opgeleverde regionaal beleidskader werklocaties

vindt plaats in de eerste helft van 2018.

2. Gemeenten zullen na vaststelling uitvoering geven aan het regionaal beleidskader werklocaties.

3. Onderlinge afstemming, monitoring en evaluatie vinden plaats op de wijze zoals beschreven in het
regionaal beleidskader werklocaties, resp. in documenten die ter uitvoering van het beleidskader
gezamenl ij k worden opgesteld.

4. De Provincie draagt zorg voor de monitoring. De wijze waarop dit vorm krijgt (rol, instrument, doel)
wordt nog nader uitgewerkt.

5. ln het geval een gemeente het regionaal beleidskader werklocaties niet vaststelt zal de Provincie
uit eigen beweging haar wettelijk instrumentarium inzetten om de dooruverking van het regionaal
beleidskader voor die gemeente te garanderen.

6. Gemeenten stellen gezamenlijk een uitvoeringsprogramma op ten behoeve van de uitvoering van
het regionaal beleidskader. De Provincie heeft hierbij een ondersteunende rol.

5. Afspraken over energie

Gemeenten en provincie werken samen om zoveel mogelijk bij te dragen aan de energietransitie,
mede t.b.v. een schone, betaalbare en levering zekere energievoorziening. Stakeholders worden
daartoe gestimuleerd en sinds eind 2016 is duidelijk wat de mogelijkheden zijn. Onderleggers
daarvoor zijn de uitgevoerde nulmeting (energieverbruik) en de kansenkaarten (cafetariamodel),
waarbij gemeenten en provincie specifiek de mogelijkheden van windenergie en warmte in de regio
ondezocht hebben. Voor wat betreft windenergie zijn bij alle projecten burgerenergiecoöperaties
betrokken. Het door het werkveld opgestelde programmaplan is nog in afwachting van vaststelling
door de gemeenten, hetgeen na maart 2018 zal gebeuren.

Afspraken
1. De gemeenten werken samen met de provincie Limburg en shareholders aan een schone,

betaalbare en leveringszekere energievoorziening, die gepaard gaat met regionale economische
ontwikkeling, innovatie en werkgelegenheid en de aanpak van het klimaatprobleem. Partijen
zetten zich naar draagkracht en vermogen in om de noodzakelijke overgang van een fossiele naar
een duurzame energievoorzíening te bevorderen c.q. mogelijk te maken.
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2. De gemeenten zetten zich bij voorkeur voor 1 juni 2018 een raads- en/of collegebesluit te nemen
over het programmaplan energie.

3. Provincie Limburg maakt (voor heel Limburg) een inventarisatie en analyse van lopende
cncrgicprojcctcn cn zal mcdc op basis hicrvan uitcrlijk 1 juni 2018 bepalen welke rol(len) zij het
beste kan vervullen in de uitvoering/stimulering/ondersteuning van het energieprogramma, dit
mede in het licht van de aanpak op nationaal niveau.

4. Partijen maken gebruik van het energiedashboard van de Provincie of een vergelijkbaar
alternatief als basis voor strategieën, programma's en projecten. De ontwikkelingen worden
gemonitord.

6. Afspraken over landbouw

Regionaal programma landbouw en natuur.
ln het werkveld LEN zijn afspraken gemaakt over de thema's die in de POL uitwerking opgenomen
moeten worden: samenwerking binnen de regio en met provincie, schone stallen en latente ruimte,
mestverwerking, vrijkomende agrarische bebouwing en agglomeratielandbouw. Deze thema's zijn
verwerkt in een regionale visie landbouw en natuur die nog ter vaststelling wordt aangeboden aan de
gemeenteraden. Daarnaast is in de visie tevens de ontwikkeling van natuur en landschap in de regio
opgenomen, alsmede een visie over toepassing van teeltondersteunende voorzieningen.
De afspraken waren met name procesmatig van aard (wie doet wat en wat is het te verwachten
resultaat) met uitzondering van het thema mestven¡verking. Hiervoor is een voorlopige leidraad
regionale mestvenryerking opgesteld, die afzonderlijk ter instemming aan de gemeenteraden werd
voorgelegd vooruitlopend op de regionale visie landbouw en natuur.
Het regionaal programma landbouw en natuur is nu opgesteld. Er worden afspraken gemaakt over
uitvoering hiervan. Ter regionale afstemming van initiatieven worden overlegstructuren ingesteld. Dit
heeft ook gevolgen voor afspraken bij Vrijkomende agrarische bebouwing en agglomeratielandbouw.
Voor Vrijkomende Agrarische Bebotrwing wordt niet meer ingezet om gezamenlijk beleid te
ontwikkelen maar om een sloopregeling te ontwikkelen. Er wordt een ruimtelijk profiel opgesteld voor
ontwikkelingen die invloed hebben op het landschap. Er wordt gestart met de gemeenten Weert,
Nedenryeert en Leudal.

Er is een regionaal programma Landbouw en Natuur opgesteld met daarin:
. Beschnjving gezamenlijke identiteit en ambitie.
. Doorlopende thematische agenda.
. Uitvoeringsagenda
o Beschrijving vangewenste overlegstructuur.

Afspraken
Om te komen tot uitvoering van de ambities uit het regionaal programma Landbouw en Natuur
spreken partijen af:

1. De gemeenten leggen de regionafe ambitie uit het Regionaal Programma Landbouw & Natuur
ter instemming voor aan de colleges van B&W en desgewenst aan de gemeenteraden.

2. Gemeenten, waar de relevante thema's aan de orde zijn, gebruiken de regionale ambitie als
input voor op te stellen omgevingsvisies en omgevingsplannen.

3. Het Bestuurlijk Overleg Landbouw en Natuur stelt in 2018 een meerjarig
uitvoeringsprogramma vast met activiteiten die passen in het Regionaal Programma
Landbouw & Natuur.

4. De voortgang van de activiteiten wordt jaarlijks gemonitord en bijgesteld.
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5. Gemeenten kunnen per activiteit een keuze maken over deelname en financiële bijdrage.

Samenwerking binnen de regio en met provincie.
Om de gewenste regionale overlegstructuur te bereiken, worden de volgende afspraken gemaakt:

1. Uiterlijk 1 april 2018 heeft het werkveld de regionale afstemming georganiseerd. Hierin
worden grootschalige ontwikkelingen op het gebied van mestvenverking,
agglomeratielandbouw, teeltondersteunende voorzieningen, uitbreiding van agrarische
bedrijven en invulling van vrijkomende agrarische bebouwing afgestemd.

2. Gemeenten en provincie werken onder regie van provincie mee aan het in beeld brengen van
informatie die nodig is om de thema's uit te werken (informatiemanagement).

Schone stallen en latente ruimte.
Partijen z¡n zich ervan bewust dat de structuur van de agrarische sector verandert. Er is sprake van
schaalvergroting, ketenverlenging en maatschappelijk debat over geur en gezondheid. Om die reden
willen partijen gezamenlijk toewerken naar schone stallen in 2025. Om te komen tot schone stallen in
2025 worden door partijen de volgende afspraken gemaakt:

1. Gemeenten Weert, Nederweert en Leudal werken onder regie van de provincie samen aan de
uitvoering van een plan van aanpak om te komen tot een blijvende vermindering van uitstoot
van emissies van agrarische bedrijven.

2. Meer concreet betekent dit dat deze partijen zich inzetten voor:
a. Het opzetten van een monitoringssysteem. Gemeenten leveren hiervoor gegevens

aan via Web BvB of opvolger hiervan.
b. Het experimenteren met innovatieve systemen door gebruik te maken van de

mogelijkheden van de proefstal status uit de Regeling Ammoniak en Veehouderij
(RAV), en de toekomstige mogelijkheden van de nieuwe omgevingswet.

c. Onderzoek naar gedragen normen in gemeentelijke geurverordeningen.
d. Onderzoek naar mogelijkheid om opvulling van normen te voorkomen.
e. Uitwísseling van kennis en expertise.
f. Een visie over hoe om te gaan met latente ruimte.
g. Het stimuleren van de dialoog tussen agrariër en de omgeving.
h. Beoordelen van mogelijkheden en toepasbaarheid toekomstige wetgeving (oa Wet

veedichte gebieden en Omgevingswet).
3. Maatregelen worden regio breed afgestemd voordat ze worden ingevoerd.

Mestverwerking
Partíjen hebben een voorlopige leidraad op mestveruverking opgesteld, die door 5 gemeenteraden is
vastgesteld voor de periode van 1 jaar. De toepassing van de leidraad is in maart 2017 geëvalueerd
Naar aanleiding hiervan spreken partijen af dat:

1. Gemeenten blijven handelen in lijn met de leidraad.
2. lndien van toepassing nemen de gemeenten de systematiek over in hun omgevingsvisies

en/of om gevíngsplannen.
3. De toepassing van de regionale leidraad wordt uiterlijk 1 januari 2019 opnieuw geëvalueerd.

Vrijkome nde agrarische bebouwi ng (VAB)
De venruachting is dat de komende iaren2l3 van de agrarische bedrijven (nu: 1500) in de regio
Midden-Limburg gaat stoppen. Een deel van deze locaties zal leeg komen te liggen of een nieuwe
functie krijgen. om deze ontwikkeling te begeleiden spreken partijen af dat:

'1. ln 201712018 worden voor dynamisch voorraadbeheer van agrarisch vastgoed
gezamenlijk strategieën uitgewerkt en instrumenten verkend (zoals spelregels),
resulterend in bestuurlijke afspraken. Speciale aandacht is daarbij nodig voor de
leegstandproblematiek van agrarische bebouwing.
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2. Nieuwe invulling van VAB boven een nog te bepalen omvang wordt regionaal afgestemd
in het werkveld landbouw en natuur.

Agglomeratielandbouw
1. Grootschalige initiatieven van agglomeratielandbouw worden afgestemd in het werkveld

landbouw en natuur.

Landschap
1. Weert, Nedenrueert en Leudal stellen een handvat omgevingskwaliteit op dat als richtlijn kan

dienen voor grootschalige ontwikkelingen die invloed hebben op het Midden-Limburgse
landschap. Het streven is om het handvat ruimtelijke kwaliteit op uiterlijk 1 januari2019
gereed te hebben. De andere gemeenten kunnen later aansluiten.

2. Gemeenten gebruiken het handvat omgevingskwaliteit als een bouwsteen voor op te stellen
omgevingsplannen en visies.

7 Afs praken over vrijetijdseconom ie

De gemeenten in Midden-Limburg zien kansen voor de toeristisch recreatieve sector in de regio.
De recreatieve sector speelt een belangrijke rol in de regionale economie. Het is één van de 6 pijlers

uit het regionaaleconomisch profiel. De gemeenten willen deze versterken en zijn daarom ook bereid
om problemen in de sector aan te pakken en kansen te stimuleren. Dit is daarom ook als speerpunt
opgenomen in de Strategische lnvesteringsagenda (SlA) van de regio.

Afspraken
1. Regionale Toeristisch Recreatieve Visie
ln 2018 wordt de regionale toeristisch en recreatieve visie Midden-Limburg (2012) aangepast en

u itgebreid tav het o ndenrverp verbl ijfsrecreatie.

Afspraak:
Er wordt in 2018 een toerístisch recreatieve visie opgesteld voor Midden-Limburg (aanpassing visie
2012), welke sturend is voor nieuwe ontwikkelingen en de aanpak van problemen in de sector.

2. Ladder duurzame verstedelijking en dynamisch voorraadbeheer
De ladder voor duurzame verstedelijking is vastgelegd als een vereiste in het Besluit ruimtelijke
ordening (Bro) met als doel om een optimale (duurzame) benutting van ruimte te bereiken. Bij
planologische procedures (bv. uitbreidingen verblijfsrecreatie) moet worden aangetoond dat de
uitbreiding voorziet in een regionale (markt)behoefte. Om dat te kunnen bepalen moet ook rekening
worden gehouden met andere plannen in de betreffende regio die willen inspelen op dezelfde
doelgroep in de markt. Ook andere regio's (Noord-Brabant, België, Duitsland) zijn van belang,
afhankelijk van het schaalniveau van de betreffende ontwikkeling, zeker voor die gemeenten die in het
grensgebied liggen. Het verzorgingsgebied van veel ontwikkelingen gaat veel verder dan de regio
Midden-Limburg.
Om het príncipe van dynamisch voorraadbeheer, dat in het POL2014 is geïntroduceerd, goed te

kunnen toepassen dient eerst de regionale toeristisch en recreatieve visie Midden-Limburg opgesteld
te worden om de gewenste ontwikkelingsrichting te duiden en moet er inzicht komen in o.a. de huidige
capaciteit en planvoorraad en behoefte.

Bij ieder planologisch plan dient de initiatiefnemer de economische uitvoerbaarheid en haalbaarheid te
onderzoeken en aan te tonen (en daarmee ook de behoefte in een regionale markt en de
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locatiekeuze). Toetsing van deze haalbaarheidsplannen vormt in feite het belangrijkste instrument bij
de toepassing van het principe van dynamisch voorraadbeheer.
De regio Midden-Limburg heeft de volgende ondergrens vastgelegd voor kleinschalíge ontwikkelingen
en de noodzaak voor regionale afstemming :

o B&B
o Kampeer/camperplaatsen
o Vakantiewoningen
o Groepsaccommodaties
o Hotels
o Pension

gee n afste m m i ng nod ig (zi e be ste m m i ng s pl a n n e n)
10 plaatsen

max. 6 hur'sles of een max. van 30 bedden
max.30 bedden
max.30 bedden
max.30 bedden

Ruwweg geldt dus (voorlopig) voor alle ontwikkelingen de ondergrens van 30 personen. Daarboven is
regionale afstemming nodig, zowel voor nieuwe initiatieven als voor uitbreidingen.
ln 2016 is gestart met een provinciale marktverkenning voor hotels in heel Limburg. Hiervoor is een
provinciale werkgroep opgericht met vertegenwoordiging uit Midden-Limburg. Deze marktverkenning
dient ook als input voor de nog op te stellen toeristisch recreatieve visie.

Afspraak:
1. De regio past bij nieuwe initiatieven op het terrein van Recreatie & Toerisme de ladder voor

duurzame verstedel ijkíng toe.
2. Gemeenten en provincie ontwikkelen in 2018 voorstellen voor het creëren van een

monitoringsysteem voor verblijfsrecreatie als instrument voor dynamische voorraadbeheer.
3. De regio stemt zolang nog niet alle benodigde informatie beschikbaar is om dynamisch

voorraadbeheer te kunnen toepassen, vooruitlopend hierop alle nieuwe initiatieven regionaal af.
Hiervoor is een format opgesteld met de volgende 4 criteria:

a. Marktonderzoek
b. Onderscheidenheid
c. Kwaliteit
d. Locatie en ruimtelijke ontwikkeling

4. Op basis van de ervaringen wordt de werkwijze voor beoordeling en afstemming gaande weg
duidelijker en aangepast. Dit geldt voor grootschalige initiatieven waarop ladder van duurzame
verstedelijking van toepassing is, maar niet de voor initiatieven die via bestemmingsplannen reeds
zijn toegestaan.

5. Bij initiatieven die volgens het bestemmingsplan rechtstreeks zijn toegestaan is een nadere toets
aan de Ladder niet aan de orde, maar zal de regio elkaar wel vrijblijvend informeren.

3. Vitaliteit verblijfsaccommodaties
Vitale parken met recreatiewoningen of vitale campings zijn van economische waarde omdat ze
zorgen voor werkgelegenheíd en bestedingen in de regio. lndien de vitaliteit minder is en afneemt,
heeft dat niet alleen economische gevolgen, maar ook vaak negatíeve gevolgen in maatschappelijke
en ruimtelijke zin. Daarmee vormt deze vitaliteitsproblematiek een gezamenlijk probleem voor
overheden en ondernemers. Uit de resultaten van de in 2015 uitgevoerde "Vitaliteitsscan
verblijfsaccommodaties provincie Limburg" blijkt dat dat bij een groot aantal van de onderzochte
accommodaties in Limburg de vitaliteit te wensen over laat en dat er maatregelen uitgewerkt moeten
worden ter verbetering van de vitaliteit van de verblijfsrecreatieve sector (uitvoeringsprogramma).
Voor de vitalisering van de verblijfsrecreatie is een provinciale werkgroep en stuurgroep opgericht en
een provinciaal Plan van Aanpak Vitalisering Verblijfsrecreatie opgesteld. Een Vitaliteitsmanager is
(tot mei 2018) aan de slag om een aantal casussen aan te pakken op basis van het opgestelde Plan
van Aanpak. Op basis van de ervaringen kan het Plan van Aanpak aangescherpt worden.

Afspraak
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Voor de aanpak van de vitaliteit van de verblijfsrecreatieve sector worden afspraken gemaakt over de
rollen en taken van bij de uitvoering betrokken partijen.

4. Oneigenlijk c.q. onrechtmatig gebruik van recreatiewoningen
Het oneigenlijk gebruik van recreatiewoningen gaat ten koste gaat van de uitstraling, dynamiek en
vitaliteit van verblijfsaccommodaties. Toeristen en recreanten blijven steeds vaker weg als
recreatieparken ook gebruikt worden door mensen met een ander leef- en werkpatroon zoals mensen
die permanent wonen op parken, mensen die tijdelijke woonruimte nodig hebben of arbeidsmigranten.
Daardoor komen de betreffende parken uiteindelijk in een neen¡vaartse spiraal terecht.
Het "oneigenlijk gebruik" ofwel de permanente bewoning van verblijfsrecreatieve parken overlapt met
het werkveld Wonen. De (semi)permanente bewoning van verblijfsrecreatieve parken heeft nl

ongunstige effecten op de woningmarkt.
De problematiek is niet beperkt tot Midden-Limburg, maar speelt in de hele provincie. Er dient
afstemming over de aanpak plaats te vinden met de provincie en beide andere regio's (Zuid- en
Noord-Limburg).
De aanpak van het onrechtmatig gebruik van recreatieobjecten is uitgewerkt als apart spoor in het
provinciale Plan van Aanpak Vitalisering Verblijfsrecreatie.
Preventie van oneigenlijk gebruik betreft een aanpak die veel breder is dan het werkveld Recreatie &

Toerisme en heeft overlap met werkvelden Economie, Wonen en Landbouw en Natuur (oa huisvesting
seizoenarbeiders).

Afspraak:
1. Het permanent bewonen van recreatieobjecten is niet toegestaan, maar komt in de praktijk toch

voor. De opstelling van een adequaat regionaal handhavingsbeleid is een belangrijk instrument
voor de aanpak van de onrechtmatige bewoning.

2. Onderzocht wordt of het voorkomen (preventie) van oneigenlijk gebruik mogelijk is door middel
van aanpassing, aanscherping of harmonisatie van beleid.

3. ln verband met benodigde capaciteit en de lange doorlooptijd van handhavingstrajecten wordt er
in de regio een afweging gemaakt waar de beschikbare capaciteit ingezet wordt.

ln overleg tussen de regio en de provincie wordt bezien in hoeverre daarbij ondersteuning
door de provincie nodig en gewenst is.


