(24-3-2014) L Koopmans -

L,K Definitíevebrief

ML-ge meenten aan GS 19-12-13. pdf

Pagina

.cylsÕÊ.

.a

Aan:
College van Gedeputeerde Staten van Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Bülage

Roermond
Leisurevisie Midden-Limburg met
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Leisurevisie Midden-Limburg

Geacht college,

ln November 2012isin Provinciale Staten de Mot¡e Midden-Limburg aangenomen, waarin het college
van Gedeputeerde Staten wordt opgeroepen om samen met de M¡dden-Limburgse gemeenten een
regionale toeristisch-recreatieve v¡s¡e, met daarbij een lijst van op korte termijn uitvoerbare projecten, op

te stellen. ln de Statericommissie van 12 april jl. is de vis¡e voor leisure Midden-Limburg met de
projectenlÜst besproken. Gonclusie was dat het visíestuk te weinig samenhang en focus bevat
en de lijst
mei projecten onvoldoende regionale waarde weergeef t. Uiieindelijk is in de Statencommissie besloten
dat de regio zelf aan de lat staat orn na het zomereces met een nieuwe projectenlijst te komen welke is
samengesteld op basis van een gedegen añ¡/egingskader met als grondslag de achterliggende visie. ln
deze brief wordt antwoord gegeven op de door de staten daarnaast gestelde vragen.
Vanwege de krappe tijdsplanning en de vele betrokken partijen heeft u als Gedeputeerde Staten
financiële middelen beschikbaar gesteld en ARCADIS de opdracht gegeven om de ¡mplementat¡e van
bovenstaande in een iriteract¡ef proces met stakeholders te begeleiden. Hiervoor willen we u als regio
dankzeggen.
Doel van het ingezette proces was niet om een geheel nieuwe vis¡e te ontwikkelen, maar om gezamenlijk
de samenhang en focus op toeristisch-recreatief gebied te vinden voor Midden-Limburg. Hierover heeft
de regio op 24 april il. met de provincie proces en bestuurlijke afspraken gemaakt. Vervolgens heeft dit

geresulteerd ¡n een aanbiedíngsbrief met de bijhorende vis¡e en projectenlijst welke op 19 december aan
GS is aangeboden. Hoewel de regío de kwaliteiten bez¡t om uit te groeien tot een belangrijke toeristische
trekpleister in Nederland, worden de sterke punten op dit moment nog niet opt¡maal benut. Het toeristisch
/ recreat¡eve product van de regio is zeer gevarieerd en dat leyert daardoor ook de krachtige potent¡e.
Binnen een eerder traject heeft het Nautisch Programma van Eisen tal van mogelijkheden, maatregelen
en initiatíeven in beeld gebracht. Hiervoor hebben de gemeenten welovenrvogen projecten voorgedragen
weike vorm geven aan de ambit¡e om van hei gebied een top waierrecreai¡eregio te maken.
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parken/EHs) kennen stringente Rijks- en Europese planolog¡sche kaders- De oplossing ligi maar ten dele
binnen de invloedssfeer van de regio. W¡j roepen de prcvincie op om samen actief te sturen op tenminste
meer duidelükheid, en bij voorkeur meer beleidsruimte voor de toerist¡sch recreatieve sector.
De reglo Mldden/Limburg is tjuor de grote divers¡le¡t u¡tenralè geschikt voor'federe dag ¡ets andcrc'cn
zet ¡n op een groei van ongeveer 30% in 2030 ten opzichte van de situatie in2012. Om dit te realiseren is
gezocht naar een balans tussen quickw¡ns die op de korte termijn uitvoerbaar z¡jn en vliegwielprojecte n
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is het van belang om op korte termijn, namelijk binnen de huidige statencoalit¡e, te
een boost te
;nr/Ae+ôrôn an nnhrrikkalon \/nôr.lê ââñ\rrâân vnor de oeriode 2O13-2O14 wordt Voof Cofinanciefinq gen
korte termijn aangehouden, waarop ¡n 2014 gestart kan worden mei de u¡Woering van deze projecten'

I oktober jl, met gedeputeerde Beurskens voor de toekomst zowel proces als
gemaakt.
heeft
besiuurl¡ike afspmken

Vandaar dat de regio op

Het bijgevoegde projectenprogramma vern¡euwt, versterkt en verbindt hei toeristisch aanbod en ver¡engt
het toeristisch seizoen van Midden-Limburg op de korte termijn. Het is een eerste stap ¡n de gewenste
richting, maar zeker niet genoeg. Daarom wil de regio met het oog op onder andere seizoensverlenging
en hei vergroten van het "all weather"-aanbod hard werken aan enkele nieuwe (boven)regionale trekkers
die Midden-Limburg in de peúode 2014-2015 verder kunnen versterken. Deze initiatíeven wil de regio, na
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voor een mogel¡jke financiële ondersteuningMidden-Limburg legt mei dit document een visie, afwegingskader en projectenlüst voor passend bij
Midden-Limburg en met reg¡onale meerwaarde. Voor de in het visiedocument opgenomen korte
termijnprojecten voor de per¡ode 2Aß-2014 wordt een bijdrage van de Provincie gevraagd van
Ã 2.019.325,00. Met dit gevraagde bedrag worden de gereserveerde middelen volledig belegd. Wii

veeoeken GS om hiermee in te stemmen en het projectenoverz¡cht vast te stellen. Vervolgens zullen de
gemeenten, conform de geldende bepal¡ngen en subsidievoorschriften, de aanvraagformulieren separaat
bij de provincie indienen. Wij vevoeken u orn aan te ge./en op welke wijze en bij welk loket we de
subsidieaanvraagformulieren dienen aan te leveren
Voor de periocle 2014-2015 is dnor rle reg¡o een voorlopige projectenlÜst qpgesield welke voor die
periode uitvoerbaar zún. Door de gemeenten is afgesproken dat men graag in de komende periode nog
kansrijke en veelbelovende in¡tiai¡even aan deze dynamische projectenlijst kan toevoegen. We willen
deze initiatieven graag voortzetten en vragen h¡ervoor aan Gedeputeerde Staten instemm¡ng om voor
deze periode prov¡nciaal budget te reserveren. De gemeenten Echt-Susteren en Roermond hebben op
oktober jl. tiidens het bestuurlijk overleg met de gedeputeerde aangegeven voorstander te zijn van 2e en

I

3etranche projecten, aanvullend aan de 1e tranche voor Midden-Limburg, doch zullen zichzeer
terughoudend opstellen bij het indienen van nieuwe projecten.
Los daarvar¡ lreL¡ber ¿llle sl¿¡kclrulijcrs lÉgen elk¿¿r uitgesproken datze in gesprek willcn blijvcn om do
dê nroiêcien ie bewãken en om de visie en het
\ronrtôânõ van en cle onderlinoe afstemmino
projectenptogramma voor de middellange en lange termijn verder uit te werken. Daarbij wordt
vanzelfsprekend zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande danwel nieuw te ontwikkelen regionale
samenwerkingsverbanden. De gemeente Beesei was niet betrokken bij het oostellen vãn de visie maar
heeft op veeoek van de provinc¡e een notitie opgesteld met haar gemeentelijke visie. Deze past
¡n de visie van de 7 gemeenten. Vandaar het voorstet om gemeente Beesel vanaf nu mee te
laten participeren.
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De zeven gemeenten zullen, tezamen met de gemeente Beesel, binnen afzienbare tijd zelf het initiatief
nemen om met het college van Gedeputeerde Staten het gesprek aan te gaan om de krachten voor de
míddellange termijn optimaal te bundelen. Hierbij is de lnsteek dat de middenlange termijn projecien in de

begrotingsbehandeling in de herfst van 2014 in Provinciale Staten aan de orde kunnen komen zodat deze
projecten in 2015 in uitvoer¡ng kunnen komen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldbende te hebben geinformeerd en wachten uw reactie met
belangstell¡ng af.

Namens de gemeentelijke portefeuillehouders in Midden-Limburg.
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Bijlage; Actuele projectenlijst

Periode
Weert

A

160.000.00

I

SOO.OOO.OO

Â

lso.ooo.oo

Weert

a

208 750 00

A

104.375,00

Roermond

A

Promotie

Echt€usteren

-l

Haa¡baarheidsondezoek Elkryeer-

À

2 600 000 00

Reg¡o

A

400.o00.00

À

zso.ooo.oo

__41=-0_q"0,_0!_0,.0!_-

70.000,00

Â

3s.ooo,oo

vooÈ¡ening / Evenementen

)
Subtotaal

l"

periode

A

2.019.375.00

Ã

2.ooo.ooo.oo

Periode 2014-2015
-4ryqq!Þãd

¡n

de Bandert - 2 'fase
Leudal

.Eureg¡onaal Motenoroiecl
App - Motten, kastelen en burchten

Echt-Susteren

Â

6 000 000 00

Leudal

Ã

rzs-ooo.oo

I err.lâl

Â

eoo.ooo.oo

À

1so-ooo.oo

2.000.000,00

A

500.000,00

Grenspark Maas

A

Á

62_500.00

Swalm Nette

Jachthaven Hanssum / Neer

rqqÞtotaa¡ 2" per¡ode

Roerdalen/Roemond

PM

PM

Maasoouw

PM

PM

Leudâ¡

A

2 500 000 00

Ã

À

75n oôo oo

3.862.500.00

I

I Bedragen zijn exclus¡ef omzetbelast¡ng.
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