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VERZONDEN 12 l-tB. 2014
Onderwerp
Beëindiging regiofonds Noord-Limburg

Geachte Burgemeester,
Wij spreken al enige tijd over de afwikkeling van het Regiofonds Noord-Limburg. In de laatste stuurgroep
vergadering zijn hier definitieve afspraken over gemaakt. Nadat wij Provinciale Staten over de stand van
zaken en beoogde afwikkeling hebben geïnformeerd, hebben wij nadere invulling gegeven aan de
gemaakte afspraken.
Dat leidt tot onderstaand voorstel. De afgelopen periode is via bestuurlijke sondering gebleken dat deze
concretiseringen van het stuurgroep besluit van september uitvoerbaar zijn. Wij zijn de gemeenten Venlo
en Venray erkentelijk voor hun constructieve opstelling bij het vinden van een oplossing voor de finale
afronding van het regiofonds. Indachtig deze constructieve opstelling vertrouwen we er eens te meer op
dat we met een gezamenlijke inspanning alle projecten vanuit het regiofonds zullen kunnen realiseren.
Wij respecteren de initiële afspraken over de hoogte van onze bijdrage aan het regiofonds
ad € 20 miljoen. Daarnaast spannen wij ons gezamenlijk in om projecten zodanig te optimaliseren dat de
oorspronkelijk gevraagde bijdrage uit het regiofonds naar beneden wordt bijgesteld en aanvullende
middelen worden gezocht.
Voorstel:
1.

Gezien het feit dat het project nog volop in voorbereiding is, worden aan het project 'Theater Venray'
geen middelen uit het regiofonds toegekend. Daarbij wordt de afspraak gemaakt dat wij op een later
moment ons inspannen voor een provinciale bijdrage aan dit project.
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Uiteraard moet worden onderzocht of de investeringskosten door middel van verdere optimalisering
verlaagd kunnen worden
2.

Aan het project Kazerneterrein (Venlo) wordt uit het regiofonds een bedrag van € 5.725 miljoen
toegekend. Dit bedrag kan hoger worden als door middel van verdere optimalisering de kosten van
het project 'mitigerende maatregelen A74' naar beneden kunnen worden bijgesteld en het fiscaal
voordeel ook wordt benut (zie punt 3). Onderzocht wordt of de investeringskosten door middel van
verdere optimalisering verlaagd kunnen worden.

3.

De gemeente Venlo spant zich in om de kosten van het project 'mitigerende maatregelen A74'
substantieel te reduceren zonder dat dit tot ongewenste gevolgen voor de beoogde geluidsreductie
leidt.

4.

Mocht na de onder drie genoemde exercitie en na verdere optimalisering van het project
"Kazerneterrein' blijken dat er binnen de oorspronkelijke kaders sprake zal zijn van een tekort op de
begroting van het project 'Kazerneterrein', dan zoeken wij op basis van onze inspanningsverplichting
naar een aanvullende provinciale bijdrage aan dit project op een later moment.

5.

De inspanningsverplichting die wij hiermee op ons nemen bedraagt daarmee maximaal € 1.6 miljoen
voor het project 'Theater Venray' en maximaal bedrag van € 1.775 miljoen voor het project
'Kazerneterrein'.

6.

In het licht van voorgaande punten zouden wij onze bijdrage aan het regiofonds op korte termijn
als volgt kunnen beleggen.
Project

Aanvraag

Beschikking

Kazerneterrein

7.500.000
1.108.885
521.344
869.771

5.725.000,00

N271 Gennep *
N271 Mook en Middelaar

1.108.885,00
521.344,00

N271 Bergen
Park Peelbergen

2.500.000

Green Brains
Follow Up menu 2010
Innovation Center

500.000
400.000
1.400.000

Verbeteren N270 **

2.500.000

1.400.000,00
1.725.000,00

Limburgs Museum
Keverberg
Mitigerende maatregelen A74 ***

750.000
2.000.000

750.000,00
2.000.000,00

2.500.000
1.600.000

2.500.000,00

Theater Venray

869.771,00
2.500.000,00
500.000,00
400.000,00

:
.
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24.15 0.001

20.000.000,00
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***

inzake N271 te Gennep: De aanvrage gaat uit van een bedrag van 1.108.885,-, terwijl de
onderliggende stukken uitgaan van een bedrag van € 1.114.148,-. Beschikt wordt evenwel
conform het aangevraagde bedrag.
inzake N270 : Het verschil tussen aanvraag en beschikking van € 775.000,- wordt gefinancierd
vanuit het LIMOP.
inzake A74 : indien een fiscaal voordeel kan worden benut is aanpassing van de overeenkomsten
A74 noodzakelijk en overleg met het Rijk (Ministerie l&M).

Wij kennen de onder zes genoemde bijdragen op korte termijn overeenkomstig de provinciale
subsidieregels toe.
Tenslotte verzoeken wij u met ons van gedachten te wisselen over de wijze waarop de toekomstige
bestuurlijke samenwerking verder gestalte krijgt.
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