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Geachte raads- en commissieleden,

Deze raadsinformatiebrief is bedoeld om u te informeren over de stand van zaken van het
Meerjareninvesteringsprogramma Noord-Limburg (Regiofonds). Het burgemeestersoverleg van de
Regio Venlo heeft 13 september 2011 ingestemd met de hieronder opgenomen raadsinformatiebrief,
opgesteld door de Regio Venlo.

Zoals uw raad bekend hebben we in Regio Venlo verband op 23 februari 2011 een
bestuursovereenkomst gesloten met de Provincie Limburg waarin we afspraken hebben gemaakt over
een gezamenlijk Meerjareninvesteringsprogramma Noord-Limburg voor de periode 2011 tot en met
2014.
In de bijlage treft u de bestuursovereenkomst incl. het gezamenlijk overeengekomen
investeringsprogramma voor de jaren 2011-2014 aan.
In de bestuursovereenkomst is o.a. afgesproken dat een zgn stuurgroep (bestaande uit de 6
burgemeesters van de Regio Venlo gemeenten en een gedeputeerde van de provincie Limburg)
jaarlijks het investeringsplan voor het betreffende jaar vaststelt.
Op 14 juni 2011 heeft deze stuurgroep het investeringsprogramma voor 2011 (zie bijgevoegd)
vastgesteld. Op basis van dit besluit van de stuurgroep zal PS gevraagd worden de afgesproken
middelen uit het provinciaal Regiofonds beschikbaar te stellen. De regionale bijdrage wordt voldaan
door de gemeente welke het project heeft ingediend. Indien nodig wordt de gemeenteraad van de
betreffende gemeente voorgesteld de benodigde middelen beschikbaar te stellen.
Voor 2011 gaat het concreet om de volgende regionale investeringen:
Greenport Venlo Innovation centre (GVIC): provincie € 350.000,- regio € 350.000,In regio Venlo verband zijn wij voornemens samen met Provincie Limburg en Ondernemend Limburg
in het kader van de ontwikkeling van Greenport Venlo een (NV) Innovatie Centrum Greenport Venlo
op te richten. Het Greenport Venlo Innovation Centre (GVIC) zal innovatie advies en ondersteuning
bieden middels o.a. kennistransfer tussen kennis en onderwijsinstellingen en innoverende
ondernemers. Het GVIC wordt het makel en schakelpunt waarlangs contacten lopen. Vanuit het GVIC
wordt advies gegeven maar worden ook fondsen en programma’s aangeboord die innovatie ideeën
uiteindelijk opwerken tot nieuwe producten in de markt (van kennis, via kunde naar kassa).
Uw raad zal bij de oprichting van de NV op korte termijn nader geïnformeerd en geconsulteerd
worden. T.b.v. de NV wordt conform het meerjareninvesteringsprogramma jaarlijks 350.000,beschikbaar gesteld door zowel provincie als regio.
Onze regionale bijdrage wordt gedekt uit de € 1,36 per inwoner die nu jaarlijks beschikbaar wordt
gesteld aan de NV Regio Venlo (de taken van de NV Regio Venlo zullen worden geïntegreerd in de
nieuwe NV Greenport Venlo Innovatie Centre).

Kennisinfrastructuur projecten: provincie € 100.000,- regio € 600.000,In het MIP 2011-2014 is (zo is afgesproken in de bestuursovereenkomst) 1,2 mln beschikbaar voor
(nader te bepalen) kennisinfrastructurele projecten. De stuurgroep heeft besloten dat hiervan
€ 600.000,- vanuit de regio beschikbaar wordt gesteld tbv de agrofoodcampus Venlo en de leerstoel
document services Innovation en € 100.000,- (vanuit provincie) tbv het project waardecreatie in de
markt.
Onze regionale bijdrage van € 600.000,- wordt beschikbaar gesteld door de gemeente Venlo.
Voor de komende 3 jaar is nog € 500.000,- vrije ruimte binnen het MIP 2011-2014 tbv
kennisinfrastructurele projecten.
Uitbreiding Limburgs Museum: provincie € 750.000,- regio € 750.000,Het betreft de uitbreiding van het Limburgs Museum in Venlo met extra expositieruimten en een ruimte
e
waarin het 13 eeuwse mikwe (joods ritueel badhuis) wordt ondergebracht, gerestaureerd en
publiekelijk wordt ontsloten.
De regionale bijdrage van € 750.000 wordt beschikbaar gesteld door de betrokken gemeente (de
gemeente Venlo).
Regionaal cultuur programma Floriade; provincie € 400.000,Dit programma behelsde de organisatie van een cultuurprogramma in de Regio, een programma dat
door Floriade BV en Stichting Cultuurmanifestaties Noord Limburg ingevuld diende te worden. Ten
aanzien van het project regionaal cultuurprogramma Floriade had het college van GS –vooruitlopend
op de vergadering van de stuurgroep over het investeringsprogramma voor 2011- een besluit
genomen over toekenning van haar middelen uit het Regiofonds (€ 400.000,-) aan de Floriade BV.
Voor de programmering in de regio was daarmee nog € 400.000,- (regionaal deel) beschikbaar voor
Menu 2012. De organisatie van Menu 2012 heeft laten weten dat dat bedrag niet toereikend is voor de
organisatie en financiering van Menu 2012, ook niet met de aanvullende bedragen van andere
fondsen en sponsoren. Door de gemeenten is de provincie verzocht aanvullende middelen
beschikbaar te stellen voor Menu 2012. Dat bleek niet mogelijk, en heeft uiteindelijk geleid tot het
besluit van de Stichting Cultuurmanifestaties Noord Limburg -als beoogd organisator van Menu 2012de reeds gestarte voorbereidende werkzaamheden te beëindigen.
Daarmee vallen de -voor Menu 2012 gereserveerde- middelen, verminderd met de gemaakte
voorbereidingskosten, van de Regiogemeenten vrij.
Opmerking Beesel: het college bekijkt of het vrijvallende bedrag (afhankelijk van de te betalen
voorbereidingskosten circa € 18.000,- tot € 19.500,-), in het verlengde van het oorspronkelijke
bestedingsdoel, kan worden ingezet voor lokale culturele activiteiten ten tijde van de Floriade.
Uw raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de stand van zaken van het
meerjareninvesteringsprogramma 2011-2014.

