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Hoofdpunten vergaderingen Stuurgroep GOML
Toekomstige regionale samenwerking

Op 15 mei 2014 heeft de stuurgroep ingestemd met de inrichting van de door de werkgroep SML voorgestelde
lichte netwerkorganisatie. Het komende halfjaar wordt gebruikt voor de nadere uitwerking van het Netwerk SML,
zowel inhoudelijk, organisatorisch als financieel en procedureel. Deze fase wordt afgesloten met de vaststelling
van de bestuursovereenkomst Samenwerking Midden-Limburg door de Midden-Limburgse gemeenten en de
beëindigingsovereenkomst GOML door de Midden-Limburgse gemeenten en de Provincie Limburg. Aan de colleges
van burgemeester en wethouders is gevraagd om beide documenten in procedure te brengen. Om de voortgang van
de projecten binnen de programmalijnen Maasplassen, Wonen, Ontwikkelassen, Landbouw, Natuur en Recreatie te
kunnen ondersteunen blijft het GOML-programmabureau tot 31 december 2014 bestaan.

Kwartiermaker

De stuurgroep heeft op 16 juli 2014 ingestemd met het voorstel om de heer Paul Kersten te benoemen als kwartiermaker
SML en de gemeente Roermond verzocht om hem zo spoedig mogelijk te benoemen. De kwartiermaker heeft de
opdracht om de stuurgroep vóór 1 januari 2015 te adviseren over de inrichting van de netwerkorganisatie (coördinatie,
ontwikkelen communicatiebeleid, huisvesting) met de daarbij behorende facilitering. Om daadwerkelijk synergie te
bereiken en efficiënt samen te werken geeft de stuurgroep de kwartiermaker de opdracht om de begroting SML af te
stemmen met die van Keyport 2020.
Daarnaast is de kwartiermaker belast met het ontwerpen van de concept-kaders voor een regionale uitvoeringsagenda
voor Midden-Limburg, waarin de bestaande samenwerkingsprojecten en nieuwe regionale opgaven voor de periode tot
2018 zijn vervat.
De kwartiermaker heeft eveneens tot taak om zorg te dragen voor de advisering ten aanzien van de zelfstandige en
zelfvoorzienende werkvelden binnen SML, zowel bestuurlijk, financieel als organisatorisch. Het ontvlechten van de
huidige verbanden tussen GOML en Keyport 2020 en het voortbouwen op de projecten van de programmalijnen en de
EUA maken daar onderdeel van uit.
Om een soepele overgang van GOML naar SML mogelijk te maken wordt de kwartiermaker het komende half jaar
ondersteund door het programmabureau GOML.
Met de komst van de kwartiermaker neemt de GOML afscheid van de GOML-coördinator, Paul Vossen, en de secretaris
van de stuurgroep GOML, Monique Linssen.
Het ligt in de bedoeling om per 1 januari 2015 een coördinator SML aan te stellen.

Financiën

De stuurgroep heeft besloten om bij de financiering van de overgang van zowel GOML als Keyport 2020 naar de
netwerkorganisatie SML zo veel mogelijk gebruik te maken van het nog resterende GOML-budget 2013. De kosten die
hier niet uit kunnen worden gedekt komen ten laste van de door de gemeenten voor 2014 beschikbaar gereserveerde
procesmiddelen 2014 (€ 1,50 per inwoner).
De stuurgroep acht het van belang dat met ingang van 2015 in de gemeentelijke meerjarenbegrotingen een bedrag van
€ 1,50 voor de regionale samenwerking wordt gereserveerd. De kwartiermaker heeft de opdracht om afstemming te
zoeken over de verdeling van de middelen tussen SML en Keyport. Vervolgens gaat er een eensluidend advies van de
Stuurgroep GOML richting de gemeenten, waarna colleges en gemeenteraden vrij zijn om hun eigen afweging te maken.

Rol provincie

De stuurgroep ziet de provincie als een belangrijke partner in de regionale samenwerking. De Regio Midden-Limburg
wil met de steun van de provincie verder bouwen aan een mooie en krachtige regio. Daartoe heeft de stuurgroep de
provincie uitgenodigd om deel te nemen aan de netwerkstructuur SML door aan te sluiten bij het netwerkberaad SML
en het secretarissenoverleg SML. Tevens heeft de stuurgroep de provincie verzocht om, net als de Midden-Limburgse
gemeenten, een faciliterende bijdrage te leveren.
De provincie heeft aangegeven dat zij niet structureel aan zal sluiten bij SML, maar wel in alle Limburgse regio’s
periodiek samen om tafel wil gaan zitten. De provincie gaat periodieke bestuurlijke overleggen organiseren tussen de
regio’s en (een delegatie van) gedeputeerde staten en wil deze periodieke overleggen tussen provincie en de regio’s
graag laten aansluiten op de agenda’s van reeds bestaande overleggen, zoals het netwerkberaad SML.
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De publiek-publieke samenwerking in Limburg vindt met name plaats tussen de gemeenten onderling. De provincie kan
daarbij partij zijn indien er provinciale belangen, doelen en ambities aan de orde zijn. Het is van wezenlijk belang dat de
regionale en provinciale agenda’s enkele malen per jaar goed worden afgestemd, zowel op strategisch, beleidsmatig als
programmatisch vlak.
De provincie zal geen faciliterende bijdrage in procesmiddelen verstrekken, maar wel menskracht en middelen inzetten
bij projecten en programma’s in de regio Midden-Limburg waarmee ook provinciale belangen en ambities worden
gediend, zoals bijvoorbeeld de N280 en Maasplassen.

Stand van Zaken programmalijn Landbouw, Natuur en Recreatie
De bestuurlijke werkgroep LNR heeft vastgesteld dat binnen LNR de samenwerking vanaf augustus 2008 constructief is
verlopen. Het uitvoeringsprogramma, dat zes jaar geleden is opgesteld, is succesvol uitgevoerd. Om die reden heeft de
BWG LNR de gebiedsbureaus verzocht om in samenwerking met de kwartiermaker SML de programmalijn LNR voort te
zetten en een nieuw uitvoeringsprogramma ter hand te nemen.
De stuurgroep heeft op 16 juli 2014 een bedrag van € 15.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van
procesactiviteiten door de gebiedsbureaus voor de programmalijn LNR voor de periode juli tot en met december 2014.
Dit betreft concreet het opstellen van een realistisch uitvoeringsprogramma op het gebied van leisure en het bewaken
van de lopende GOML-projecten LNR uit het meerjareninvesteringsprogramma.

Nadere informatie:

Hans Corsten, programmalijnmanager Landbouw, Natuur en Recreatie
e-mail: reco.corsten@weert.nl

Stand van Zaken programmalijn Maasplassen
Uitwerking 6d casussen en Maasplassenfonds

De Bestuurlijke werkgroep Maasplassen heeft opdracht gegeven om de ambities uit de Intergemeentelijke Structuurvisie
Maasplassen te realiseren.
Er worden door de ambtelijke werkgroep publieke afspraken uitgewerkt om:
•
concrete initiatieven te faciliteren (één loket);
•
gezamenlijke besluiten te nemen over knelpunten en de inzet van middelen;
•
het beheer te voeren over het Maasplassenfonds.
Lopende initiatieven (Oolderplas en Noordplas in Roermond en Wijnaerden in Leudal) worden vooruitlopend hierop
ondersteund. De ervaringen daarmee vormen input voor de beoogde aanpak.

Nadere informatie:

Rob Creemers, programmalijnmanager Maasplassen
e-mail: rmp.creemers@prvlimburg.nl

Stand van Zaken programmalijn Ontwikkelassen
Randweg N266

De Randweg N266 is een gezamenlijk project van de gemeente Nederweert en de Provincie Limburg.
Het project is nodig voor de verbetering van de leefbaarheid, verkeersveiligheid, oversteekbaarheid en barrièrewerking
in de kern Nederweert/Budschop. Voor de uitvoering van het Masterplan voor het centrumgebied Nederweert/Budschop
moet de bestaande weg verkeersluw worden gemaakt waardoor het kanaal een verbindend element kan worden.
Ten slotte wil de regio Midden-Limburg de regionale bereikbaarheid en de mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling
verbeteren.
Op dit moment worden in het kader van een plan-MER alternatieve oplossingen uitgewerkt. Hoewel er nog geen keuze is
gemaakt voor een oplossingsrichting is in het kader van MIP6 voor de gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) wel
al een bijdrage toegekend uit het regiofonds.
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N280

De aanpak van de N280 heeft tot doel het vormgeven van een goede en verkeersveilige verbinding tussen
Weert en Roermond, die bijdraagt aan de doelstellingen van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg en de
leefbaarheidsknelpunten rond de weg oplost. De aanpak kent twee deelprojecten: de uitwerking van het wegvak in de
gemeenten Leudal en Weert en de uitwerking van het wegvak Roermond.
Voor het wegvak Weert-Leudal is voor de passage van de N280 te Baexem inmiddels door Provinciale Staten een
voorkeursalternatief gekozen, namelijk een randweg dicht langs de kern van Baexem. De overige wegvakken worden
heringericht, zodat een betere en veiligere doorstroming mogelijk is. Deze uitwerkingen vinden in overleg met de
omgeving plaats. Eind 2014 wordt het ontwerp Provinciaal Inpassingplan opgeleverd en in procedure gebracht.
Voor wegvak Roermond worden in 2014 de voorbereidingen voor de realisatiefase getroffen.

Nadere informatie:

Gaston Graaf, programmalijnmanager Ontwikkelassen
e-mail: gao.graaf@prvlimburg.nl

Stand van Zaken programmalijn Wonen
Regionale Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving

Bij de gemeenten in de regio Midden-Limburg ligt momenteel het ontwerp van de Structuurvisie Wonen, Zorg en
Woonomgeving ter inzage. Tijdens de tweede stakeholdersavond op woensdag 2 juli jongstleden in Cultureel Centrum
Don Bosco te Heel is het ontwerp met de afwegingskaders gepresenteerd. De ontwikkelingsrichting van de zeven
gemeenten in Midden-Limburg op het gebied van wonen, zorg en woonomgeving is in deze structuurvisie vastgelegd.
Tevens is het uitvoeringsprogramma voor tenminste de komende 4 jaar gepresenteerd. De regio heeft een opgave in
het afbouwen van haar planvoorraad ten aanzien van de woningbouwplannen, daarnaast ligt er nog een kwalitatieve
bouwopgave. Door samenwerking en een het integraal benaderen van de opgave kan de regio haar kansen pakken en
een kwaliteitsslag maken in het wonen.
Graag nodigen wij u uit het voornoemde document te lezen. U kunt het downloaden via de website van MiddenLimburg(www.midden-limburg.eu), onder het tabblad Wonen.

Nadere informatie:

Claudia Deben, programmalijnmanager Wonen
e-mail: cbhp.deben@prvlimburg.nl

Stand van Zaken programmalijn Economische Uitvoeringsagenda
Voor de stand van zaken van de Economische Uitvoeringagenda en Keyport2020 wordt verwezen naar de website www.
keyport2020.nl. Op deze website kun u zich inschrijven voor de wekelijkse ‘Keynotes’ en de nieuwsbrief van Keyport.
Ton Hagelstein (programmamanager Keyport 2020)
e-mail: ton.hagelstein@keyport2020.nl

Agenda GOML
De bestuurlijke overleggen van de programmalijnen worden voor zover nodig voortgezet en maken onderdeel uit van de
nieuwe samenwerkingsstructuur.
Datum
10 september 2014
30 oktober 2014
september 2014
20 november 2014
10 december 2014
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Overleg
Bestuurlijke werkgroep Wonen
Bestuurlijke werkgroep Maasplassen
Bestuurlijke werkgroep LNR
Bestuurlijke werkgroep LNR
Bestuurlijke werkgroep Wonen
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Onderwerp
Reguliere vergadering
Reguliere vergadering
Vaststelling projecten Leisurevisie
Reguliere vergadering
Reguliere vergadering

Contact
Projectbureau Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg
Maria Theresialaan 99
p.a. Postbus 1315
6040 KH Roermond
+31 (0)88-84 20 447

http://www.midden-limburg.eu

Paul Kersten
Kwartiermaker SML
Telefoonnummer: 0475-359393
e-mail: paulkersten@roermond.nl
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