Vragen bij Raadsvoorstel
Strategisch actieplan Middengebied (Soete 2) & procesgelden

VVD
Vraag 1: Wat is klaar als de termijn van 3 jaar (beschikbaarheid procesgelden) klaar is. Wat hebben
we dan van het uitvoeringsprogramma gerealiseerd en zijn de afspraken in de Strategische plannen
dan ook nagekomen?
Antwoord:
Via de vier programmalijnen wordt gewerkt aan de toekomst van het Middengebied waarbij de
tijdshorizon ligt op 2035. De ambities/strategische inhoud vinden we in Soete 2 en de tactische en
operationele zaken staan in het UVP. Daarbij gaat het om uitvoering die op kortere termijn kan worden
gedaan (bijv. de E.O. Weijersprijs) en om uitvoering die een langere termijn dan 3 jaar nodig zal
hebben.
Het UVP is dus een mix van langetermijnstrategie en activiteiten op korte en middellange termijn.
De ambitie is om binnen de (eerste) drie jaar een aantal projecten binnen alle vier de programmalijnen
te hebben uitgevoerd maar het UVP heeft dus een langere doorkijk. Binnen de 4 programmalijnen
wordt momenteel gewerkt aan projectopdrachten waarbij eerst de projecten die relatief snel kunnen
worden uitgevoerd worden opgepakt (quick wins), te weten: duurzaamheidsfonds, gezonde groene
school, analyse van de agrarische sector/vitaliteitsmanager en een sectorplatform VTE. We hopen de
in het UVP genoemde korte termijn projecten voor een groot deel binnen de drie jaar het hebben
uitgevoerd of in uitvoering te hebben.
Voor wat betreft benodigde procesgelden nà 2022 zullen er inderdaad opnieuw besluitvorming en
aanvullende afspraken nodig zijn.
Vraag 2: Heeft het project Middengebied een eindigheid of gaan we dit achter ons aan slepen zoals
we dat ook doen met Lijn 50. Dat betekent dat er afspraken zijn te maken over de bestuurlijke
voortzetting en continuiteit. Weten de projectpartners in triple helix- of quatro-helix-verband
bijvoorbeeld dat men na drie jaar 'bedankt' is?
Antwoord:
“Het project Middengebied” is geen project in die zin dat er sprake is van een concrete eindigheid of
bepaalde termijn maar het Middengebied betreft is een samenwerkingsverband. Zoals aangegeven
bevat het UVP een tijdshorizon die ligt op 2035.
Vraag 3: Wat zetten de projectpartners in in middelen of gaat de overheid dit alleen trekken?
Antwoord:
Vanuit de programmalijnen wordt gewerkt aan uitvoering richting financiering, lobby, beleid en
projecten waarbij zeker ook een beroep wordt gedaan op de quattro helix partijen waarbij niet alleen
wordt gezocht naar overheidsmiddelen (gemeenten/provincie/rijk) maar ook naar middelen van private
partijen. Het is dus niet de bedoeling dat de overheid dit alleen gaat trekken.
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Vraag 4: Wat als de investeringen van 50 miljoen niet lukken?
Antwoord:
De investeringsagenda is in omvang indicatief € 50 mln. Mocht dat bedrag lager uitvallen dan
zal op basis daarvan invulling/uitvoering (moeten) worden gegeven aan de opgaven, dus met
de middelen die wèl beschikbaar zijn of komen.

GroenLinks/PvdA/D66
1. Hoe verhoudt zich de samenwerking binnen het middengebied met de samenwerking binnen
Zuid-Limburg?
Antwoord:
Met de Agenda voor Zuid-Limburg hebben 16 gemeenten hun gezamenlijke visie neergelegd over
de ontwikkeling van Zuid-Limburg. Deze agenda is opgebouwd uit Randstad Zuid-Limburg (Soete
I) en Van groen hart tot groene long (Soete II). In Soete II ( Van groen hart tot groene long) en het
daaropvolgende Uitvoeringsprogramma Middengebied is de samenwerkingsopgave voor het
Middengebied ( 9 gemeenten) op inhoud vastgelegd.
Om deze samenwerkingsopgave te bereiken wordt nu nagedacht over de invulling van de
governance, waarbij ook de relatie tot de tripool / Zuid-Limburg nadrukkelijk aandacht verdient.
Het is zeker niet de bedoeling om met de rug naar elkaar te gaan staan. De relatie tussen
Middengebied en de Tripool centrumgemeenten is essentieel waarin de verhouding stand en land
centraal staat (blz. 2 Soete 2). Op tal van gebieden zullen belangen parallel en
gemeenschappelijk lopen. De samenwerking in het Middengebied vindt plaats met een open blik
naar andere uitvoeringsorganisaties, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.
2. Hoe zorgen we ervoor dat de samenhang tussen steden en middengebied gewaarborgd wordt?
Antwoord:
Zie antwoord op vraag 1.
3. Het geld voor dit doel komt uit de pot voor ESZL wat betekent dat voor onze positie binnen ESZL
bestaat die samenwerking dan nog?
Antwoord:
In de programmabegroting 2020-2023 zijn de procesgelden Middengebied opgenomen onder
“Samenwerking Zuid-Limburg”. Dit is niet te verwarren met Economische Samenwerking ZuidLimburg (ESZl). Op dit moment is niet duidelijk welke koers ESZL gaat varen en hoe die
samenwerking er gaat uitzien. Evenmin is duidelijk hoe de financiering van ESZL er uit zal zien.
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4. Hoe is de samenwerking met de euregio voorzien?
Antwoord:
Vanuit de programmalijnen wordt gewerkt aan uitvoering richting financiering, lobby, beleid en
projecten waarbij ook zal worden bezien of er grensoverschrijdende mogelijkheden zijn.
Soete 2 spreekt in dat kader over “onderdeel worden van een groene long in de Euregio”.
5. Hoe wordt in de plannen rekening gehouden met problemen die spelen als Stikstof en COVID19.
Antwoord:
De stikstofproblematiek is een wettelijk gegeven en zal bij projecten in voorkomende gevallen
moeten worden meegewogen en beoordeeld. De COVID 19 en de negatieve gevolgen voor de
economie zal eveneens een rol spelen bij de uitvoering van het UVP. Soete 2 en het UVP
strekken overigens al tot economische structuurversterking. Concreet wordt momenteel
bijvoorbeeld gewerkt aan een projectopdracht die ziet op het oprichten van een sectorplatform dat
wordt omarmd door Visit Zuid-Limburg, de brancheorganisaties (Recron, Horeca Nederland), de
onderwijsinstellingen en de overheden. De vrijetijdssector is enorm hard geraakt en daarom is het
zaak om samen aan de slag te gaan om de positie als toeristische topregio te behouden.
6. Hoe krijgt de burgerparticipatie vorm in relatie tot het uitvoeringsprogramma?
Antwoord:
Vanuit de programmalijnen wordt gewerkt aan uitvoering richting financiering, lobby, beleid en
projecten waarbij zeker ook een beroep wordt gedaan op de quattro helix partijen oftewel de 4 o’s,
Hoe de burgerparticipatie vorm krijgt zal per proces of project nader moeten worden bezien en
ingevuld. Ideeën en initiatieven juist vanuit de ‘ondernemende burger’ zijn daarbij zeker welkom.
7. We weten dat er sprake is van diverse fondsen, in dit geval Duurzaamheidsfonds, maar er is ook
een Landschapsfonds. Er is toegezegd dat al deze (ook eventueel niet genoemde
samenwerkingsfondsen) fondsen naast elkaar gelegd worden om te bekijken waarin ze elkaar
overlappen en waarin versterken, zodat we straks niet met allerlei fondsen werken die in elkaars
vaarwater zitten of allemaal niet voldoende gevuld zijn om te kunnen functioneren.
Wanneer mogen we de resultaten van dat werk verwachten?
Antwoord:
Het duurzaamheidsfonds is het project vanuit het Middengebied en wordt binnen de
programmalijn duurzaamheid als eerste opgepakt. Iedere gemeente kan per projectfiche bepalen
of ze wel of niet in het project participeren. Het projectfiche duurzaamheidsfonds wordt medio dit
jaar voorgelegd.aan de colleges. Bij dit project gaat het met name om
het verstrekken van duurzaamheidssubsidies aan kleine initiatieven, duurzaamheidsleningen,
alsmede een investeringsfonds duurzaamheidsproject.
Het instellen van een landschapsfonds is provinciebreed, voor de drie Nationale parken,
waaronder het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Een voorstel voor het instellen van dit
landschapsfonds ligt voor bij GS. De verwachting is dat dit fonds op korte termijn is ingericht.
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De aanvankelijke opzet, dat dit fonds onder andere gevuld zou worden met bijdragen van de
gemeenten is verlaten. Ingezet wordt op plannen voor landschap en landschapsonderhoud die
van onder op komen. Gemeenten zal gevraagd worden om voor die plannen die zij mee willen
verwezenlijken te zorgen voor co-financiering. Deze plannen worden ingediend bij het
landschapsfonds.

EML
1. Pag.4: wat is het nut van een 1e evaluatie begin ’21 na een zo korte termijn?
Antwoord:
Voorgesteld is een evaluatie per jaar. Vanaf januari 2020 is gewerkt aan de uitvoering van het
UVP en in die zin kan komt hele jaar 2020 voor evaluatie in aanmerking.
2. Is het mogelijk om na een evaluatie het vastgestelde budget voor 2021 en 2020 in te trekken?
Antwoord:
Dat kan en in dat geval is er sprake van een wijziging van de begroting die alsdan in de raad moet
worden besproken.
3. Document 8 pag.4: Er is nog geen budget beschikbaar gesteld. Toch wordt gesproken over de
start in 2020. Is men al gestart?
Antwoord:
De procesgelden zijn opgenomen in de begrotingen van de middengebied gemeenten waarbij
Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten er voor hebben gekozen deze middelen eerst nog toe te
lichten aan de raad. Gulpen-Wittem heeft inmiddels unaniem ingestemd met de procesmiddelen.
Vanaf 2020 is begonnen met de uitwerking van concrete projectopdrachten en een tijdelijke
governance. De coronacrisis heeft een en ander weliswaar vertraagd maar nu zijn we
aangekomen op het moment dat de uitvoering concreet gaat worden en ook de aanwending van
de hier bedoeld procesmiddelen nodig zal zijn.
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