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Partijen 
 

Samenwerking Midden-Limburg (verder SML) is de samenwerking tussen de Midden-Limburgse 

gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. SML is een 

netwerksamenwerking en fungeert als platform voor coördinatie en afstemming. De samenwerking 

concentreert zich op de hoofdthema’s Ruimte, Wonen en Economie. De gemeente Roermond treedt op 

als centrumgemeente. 

 

In 2020 hebben de 7 bij SML aangesloten gemeenten de visie ‘Midden-Limburg, verbindend hart van 

Limburg’ vastgesteld. Deze visie geldt als het inhoudelijk referentiekader voor de samenwerking. Op 

basis van deze visie is in 2021 de Investeringsagenda Midden-Limburg opgesteld. De visie is daarin via 

een 30-tal businesscases geconcretiseerd.  

Aan de Investeringsagenda Midden-Limburg ligt ten grondslag, de overtuiging dat een regio zich enkel 

evenwichtig kan ontwikkelen als de voorgenomen beleidsimpulsen (businesscases) onderling 

samenhangen en op elkaar afgestemd zijn. 

 

Bij de totstandkoming van de investeringsagenda en deze propositie voor de Regio Deal zijn de 

partnerorganisaties nauw betrokken. Het betreft Stichting Ons Waardevol Cultuurlandschap (WCL), 

Ondernemingsmaatschappij Midden-Limburg (OML), Platform Vitale Landbouw (samenwerkingsverband 

gemeenten, provincie Limburg, Rabobank, LLTB), de Taskforce Economie Arbeid en Onderwijs Midden-

Limburg (netwerksamenwerking werknemers-/werkgeversorganisaties, MKB, LWV), de Euregio Rijn-

Maas-Noord en Keyport (triple helix-organisatie). Zij hebben ook een belangrijke rol in het kader van de 

implementatie. 

 

Ook andere partijen zijn bij de totstandkoming van deze propositie betrokken: Arbeidsmarktregio 

Midden-Limburg, Waterschap Limburg, LLTB, Stichting Groene Economie, Midden-Limburgse 

onderwijsinstellingen (Gilde opleidingen, Yuverta, Fontys, SOML), Rabobank Limburg, Regionaal 

Mobiliteitsoverleg Midden-Limburg (RMO), het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Limburg 

(RIEC), Provincie Limburg, Hogere Agrarische School (HAS), Rockwool. 

Met genoemde partijen werken wij samen in de uitwerking van een Regio Deal.  

 



Het voorstel wordt ondersteund door een brede maatschappelijke coalitie. Deze brede maatschappelijke 

coalitie bestaat naast de 7 Midden-Limburgse gemeenten, uit de provincie Limburg en voornoemde 

organisaties. 

 
De regio 

 

Midden-Limburg telde op 1-1-2022 239.098 inwoners. De regio beslaat met 70.000 hectare zo’n 1/3 van 

het grondgebied van de provincie Limburg. Qua grondgebruik is 60% agrarisch en 18% is bos- en 

natuurgebied.  

 

Midden-Limburg is qua ligging, cultuur, landschap, omgeving en natuur- een uniek gedifferentieerd 

stukje Nederland. Strategisch gelegen tussen Brainport Eindhoven, het sterk verstedelijkt Zuid-Limburg, 

Greenport Venlo, het Duitse Ruhrgebied en Belgisch Limburg.  

Het economisch sterke Midden- en Kleinbedrijf (MKB) kenmerkt, samen met het aantrekkelijke woon-, 

werk- en leefklimaat de regio. Het MKB fungeert als banenmotor en is het vliegwiel voor de regionale 

economische groei. Naast toonaangevende bedrijven in de maakindustrie (o.a. Vekoma, Rockwool en 

Trespa) en in de agribusiness (o.a. BASF Nunhems) zijn ook de sectoren logistiek, leisure, (detail)handel 

en zorg en welzijn sterk vertegenwoordigd. Van iedere euro in de regio verdiend komt 20 cent voor 

rekening van de agribusiness. Door de ligging en de aanwezige transportassen zijn we een aantrekkelijke 

regio voor vele bedrijven. In de nabijheid bevinden zich 7 campussen en 5 universiteiten. In de regio zelf 

bevinden zich 2 MBO instellingen. 

We zijn, grenzend aan zowel België als Duitsland, zeer internationaal georiënteerd en voor diverse 

functies en voorzieningen bestaan er voor onze inwoners en bedrijven dan ook geen (lands)grenzen. In 

een aanpak zoeken wij daarom ook, op een voor ons natuurlijke wijze, de samenwerking met partners in 

Duitsland en België. 

 

We hebben een veelheid aan natuurgebieden en twee vitale centrumsteden Roermond en Weert. Het 

landelijk gebied van Midden-Limburg heeft een verbindende functie en kent hoge landschaps- en 

cultuurhistorische waarden met Maasmeanders, natuur- en bosgebieden, Peelvenen, 

ontginningsgebieden, vestingwerken, beschermde stads- en dorpsgezichten en gevarieerde 

landbouwactiviteiten. De ligging op de hoge zandgronden zorgt er, in combinatie met te weinig neerslag 

mede voor de kwalificatie ‘droogste regio van Nederland’. In het Peelgebied zijn de intensieve 

veehouderijen en landbouwbedrijven een belangrijke economische factor met de pluimveesector als 

sterke speler.  

 

Hoewel het eerste beeld en de monitoren misschien anders doen vermoeden: de Brede Welvaart in 

Midden-Limburg staat zwaar onder druk!  

De SML-gemeenten werken er samen met partners hard aan om al wat van belang is voor inwoners, de 

welvaart in de brede context, in stand te houden en te verbeteren. Maar dat is niet langer houdbaar. De 

brede welvaart die we nastreven moet op een duurzame manier gestalte krijgen. We moeten dan ook 

alles op alles zetten en keuzes maken om te voorkomen dat er op termijn geen keuzes meer te maken 

zijn. In samenwerking met partners moeten we voorkomen dat de brede welvaart in Midden-Limburg 

zodanig structureel wordt aangetast, dat Midden-Limburg en haar inwoners, ondernemers en instellingen 

in een negatieve spiraal terechtkomen. Op dit moment kunnen we die keuzes nog maken en die 

maatregelen nog treffen. Dat willen we ook en dat doen we ook, samen en vanuit kracht. Maar om 

succesvol te kunnen zijn in een aanpak, is commitment vereist, zijn partners onmisbaar en is de 

beschikbaarheid van middelen noodzakelijk. Deze vinden wij zowel binnen de regio als daarbuiten. De 

Rijksoverheid nodigen wij van harte uit om in de vorm van een Regio Deal met ons samen te werken aan 

onze opgaven en uitdagingen en aan rijksopgaven. Door samen te werken aan de toekomst van Midden-



Limburg werken we samen aan de toekomst van Nederland. De mate waarin wij daar in slagen is zowel 

bepalend voor de manier waarop wij en onze kinderen straks wonen, werken, ondernemen en met elkaar 

samenleven als voor de brede welvaart van onze inwoners en de inwoners van andere regio’s. 

 

Onze ambitie 

Midden-Limburg is het verbindend hart van Limburg, de scharnierregio, waar het nu nog goed wonen, 

werken en recreëren is. Dit willen we vasthouden, bestendigen en uitbouwen. Onze inspanningen richten 

zich op de welvaart in brede zin, op meerdere elementen en sectoren en de samenhang daartussen. De 

regio is in 2030 welvarend, verbonden, energieneutraal, klimaatproof, innovatief en biedt een 

aantrekkelijke veilige en gezonde leefomgeving. 

 

Het DNA van Midden-Limburg 

Midden-Limburgers zijn doeners en gewend hun eigen problemen op te lossen en daarin ook hun eigen 

weg te kiezen. Zo is een welvarend landelijk gebied ontstaan op van oudsher schrale zandgronden en zo 

zijn stedelijke kernen ontstaan, doorontwikkeld tot krachtige middelgrote steden. Dit DNA verklaart ook 

de diversiteit en het relatief grote aantal middelgrote- en kleine bedrijven. In het economisch profiel 

betekent dit ook dat er geen beeldbepalende pilaren zijn om de structuur aan op te hangen. Dit heeft 

nadelen, bijvoorbeeld in een aanpak of profilering, maar ook voordelen, zoals minder kwetsbaarheid in 

een conjunctuurverandering. 

 

De opgave 

 

Opgaven (o.a. wonen, opvang ontheemden) en transities (o.a. duurzaamheid, energie, gezondheid) 

bieden kansen. Tegelijkertijd hebben de opgaven en transities grote impact in onze regio. Daarbij 

versterken ze elkaar ook nog in de onderlinge samenhang wat de situatie extra complex maakt. Door de 

specifieke kenmerken van Midden-Limburg zijn er drie opgaven en transities die in onze regio groter zijn 

dan elders. Dit vanwege specifieke omstandigheden zoals bodemgesteldheid, demografie of omdat ze de 

traditioneel belangrijke sectoren van de regio extra onder druk zetten. 

 

Transitie landelijk gebied 

In Midden-Limburg liggen 9 (grensoverschrijdende) Natura2000 gebieden die voor het grootste deel 

gevoelig zijn voor stikstofdepositie. Aangekondigde maatregelen gericht op herstel van natuurgebieden 

hebben effect op de natuur, consequenties voor bedrijven en een transformatie en een transitie van het 

landelijk gebied tot gevolg. De agribusiness sector is niet alleen een belangrijke economische motor 

(1881 bedrijven, bron:CBS 2021) maar ook de beheerder van het landschap. Nu deze sector onder druk 

komt en perspectief ontbreekt, komt ook de leefbaarheid in (de kernen van) het landelijk gebied verder 

in de klem. Meer jongeren trekken weg, dorpen vergrijzen en de bevolkingskrimp wordt nog groter. 

School, pinautomaat, kerk, dorpshuis, winkel en café verdwijnen. Veel agrarisch vastgoed komt leeg te 

staan (764.000m2 in 2030, bron HAS) met gevolgen voor veiligheid en leefbaarheid. Een negatieve 

spiraal dreigt. De kloven tussen stad en platteland worden vergroot; beschouwd als medeoorzaak van 

democratisch onbehagen en wantrouwen (bron: Atlas van afgehaakt Nederland). Juist op deze 

onderdelen scoort de regio al zeer slecht (bron: Monitor Brede Welvaart). 

 

Droogste regio van Nederland 

Door klimaatverandering is er steeds meer sprake van extremen. Zo nemen de watertekorten verder toe, 

dalen de grondwaterstanden, vallen beekdalen droog en verslechtert de (drink)waterkwaliteit en 

kwantiteit. Landbouw, stedelijk gebied en natuur ondervinden schade. In Midden-Limburg zijn de 

gevolgen van klimaatverandering zeer tastbaar aanwezig. In 2021 nog in een situatie met 

hoogwateroverlast (dit kent verder een eigen traject), maar als droogste regio van Nederland (bijlage 1), 



grotendeels met een bodemtype “hoge zandgrond”, al decennia kampend met een gebrek aan water in 

de perioden dat dit het hardst nodig is (zie ook Deltaplan Hoge zandgronden). Dit heeft impact op 

scheepvaart, cultureel erfgoed, landbouw en natuur. Specifiek voor Nationaal park de Meinweg speelt 

daarbij de invloed van de grote grondwateronttrekkingen in Duitsland (bruinkoolwinning). 

Met name ook in bebouwd gebied ligt er voor ons een enorme opgave en zullen maatregelen getroffen 

moeten worden om klimaatbestendig te worden, met aandacht voor groenvoorziening en 

bomenbestanden, plagen, infrastructuur, maar ook voor oplopende temperaturen en effecten op 

volksgezondheid. 

 

Transitie economie en arbeidsmarkt 

We zijn op weg naar een circulaire economie in 2050 met minder gebruik van grondstoffen en inzet op 

nieuwe productiemethoden. Deze transformatie vraagt veel van onze ondernemers en bedrijven en om 

andere vaardigheden en competenties van medewerkers. Dit is temeer een opgave vanwege onze 

arbeidsmarktsituatie nu en de komende jaren. Als anticipeerregio krijgen we te maken met verdergaande 

ontgroening, vergrijzing en een enorm tekort aan arbeidskrachten. Volgens prognose neemt de 

potentiële beroepsbevolking tot 2030 af met 15.500 mensen t.o.v. 2016 (bron ETIL). Ook heeft onze 

regio vanaf 2030 te maken met een vervangingsvraag van 17.000 fte. Er is daarbij sprake van een 

verhoogde grijze druk van 43,8% t.o.v. gemiddeld 32% nationaal (bron: Arbeidsmarktinzicht.nl). Dit 

leidt ertoe dat de economische situatie, voorzieningen en leefbaarheid in kernen onder druk komen te 

staan. 

De ligging, nabij een aantal zeer krachtige (internationale) economische regio’s (o.a. Chemelot en 

Brainport) zorgt ervoor dat deze regio’s arbeidscapaciteit uit onze regio aan zich kunnen binden. Maar 

de geschetste tekorten op de arbeidsmarkt hebben niet alleen impact op bedrijven en de economische 

situatie in onze regio, maar juist ook op bedrijven en de economische situatie elders (en op het BNP). 

Vanuit Midden-Limburg worden bedrijven in andere regio’s voorzien van halffabricaten, grondstoffen, 

producten, diensten, kennis en arbeidskrachten. Het aanpakken van de opgaven voor onze regio is 

daarmee ook van belang voor genoemde regio’s en voor regio’s over de landsgrens.  

Ook is er een weerslag op andere transities. Zo blijkt uit onderzoek (PBL/ROA 09-2022) dat het tekort 

aan gekwalificeerde arbeidskrachten het behalen van de klimaatdoelen in de weg staat. Limburg is een 

van de provincies is waar de problemen het grootst zijn. 

 

Voor een analyse van de positie van Midden-Limburg in de monitor Brede welvaart wordt verwezen naar 

bijlage 2. 

 

De aanpak 

 

Wij kiezen in onze integrale aanpak voor drie thema’s. De aanpak reflecteert het DNA van onze regio: 

van onderop en gebruikmakend van de kracht van inwoners, ondernemers en instellingen.  

 

Transitiehuis Midden-Limburg 

In het landelijk gebied komen veel opgaven bij elkaar. Deze opgaven zijn voor overheden complex en 

moeilijk te overzien. Voor een individuele ondernemer of burger is het nog veel lastiger. In die complexe 

materie zien wij een belangrijke rol op regionaal niveau om vraagstukken vanuit het perspectief van de 

inwoner en ondernemer en samen met hen te beschouwen en op te pakken. In onze aanpak gaan wij 

naast de burger en ondernemer staan. Onze aanpak is daarbij complementair aan Nationale 

Programma’s en provinciale aanpakken. 

Transities en opgaven zijn alleen succesvol als we de mensen in de regio meekrijgen in de beweging die 

we moeten maken; als de juiste informatie en gegevens beschikbaar zijn om tot keuzes en oplossingen 

te kunnen komen en als er perspectief wordt geboden. 



- We starten met een Transitiehuis (bijlage 3) als een regionaal centrum, waarin we kennis en 

expertise op diverse onderwerpen die samenhangen met de diverse transities die in het landelijk 

gebied aan de orde zijn, bij elkaar brengen en ontsluiten op het niveau van de inwoner. 

- We voeren samen met partners in de Euregio een ‘dynamische Leefbaarheidsmonitor’ uit als de 

thermometer van de staat van de leefbaarheid in de regio. Bij het gebruik van voorzieningen 

spelen landsgrenzen slechts ten dele een rol. Door de monitor in Euregionaal verband uit te 

voeren kunnen conclusies en afspraken ook in Euregionaal verband worden getrokken/gemaakt. 

- Niet alles kan overal. Op basis van de monitor werken we gezamenlijk aan ons 

voorzieningenniveau; dit is in een bestuurlijke context vernieuwend. 

- Ondermijnende criminaliteit speelt, in relatie tot het vrijkomen van vastgoed in het buitengebied 

en de grensligging, een rol. Dit pakken we aan met het (EU)RIEC en LLTB als partners. Wij 

zetten in op bewustwording en organiseren noodzakelijke opvolgingscapaciteit. 

Resultaat/effect: duiding kansen en perspectieven; vergroten van draagvlak voor de transities; meer 

vertrouwen in instituties; behouden aantrekkelijke, veilige kernen met een adequaat 

voorzieningenniveau. 

 

Midden-Limburg gaat nat 

Midden-Limburg is de droogste regio van ons land. Wij richten ons op het bebouwde en het stedelijke 

landschap en nemen maatregelen om beter bestand te zijn tegen klimaatverandering en weerextremen. 

Door Waterpanel-Noord is er een regionale uitvoeringsagenda klimaatadaptatie opgesteld en in onze 

regio is een versnelling van maatregelen nodig. We gaan aan de slag met: 

- Samen met partners in de Euregio brengen we de droogteopgave in kaart en treffen we 

maatregelen. 

- Klimaat-adaptief inrichten bestaande bedrijventerreinen. 

- Maatregelen klimaatadaptatie en aanleg van robuustere groen/blauwe structuren in bebouwd 

gebied (stedelijke oases). 

- Lokaal ontwikkelde innovaties gericht op het vasthouden van water (bijv. met steenwol) 

Resultaat/effect: Een klimaatbestendig en water-robuust Midden-Limburg; oplossen ‘water’-problematiek 

in bebouwd gebied; innovatieve oplossingen; aangename verblijfsgebieden; minder hittestress; 

klimaatbestendige groenstructuren. 

 

Transitie economie, arbeidsmarkt en onderwijs 

Om te anticiperen op de enorme behoefte/tekort aan arbeidskrachten die in onze regio, als gevolg van 

demografische ontwikkeling zal ontstaan, gaan wij vroegtijdig investeren in “maatregelen” die vraag en 

aanbod op de arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen. Dat doen we via: 

- Versterken van de aansluiting van MBO bij ‘beroepen met een tekort’ en het middelbaar 

onderwijs met een regionale functie.  

- Een campus voor beroepen van de toekomst, gericht op circulariteit en duurzaamheid; met inzet 

op installatietechniek, zo worden ook knelpunten irt. klimaatbeleid en duurzaamheidstransitie 

opgelost (opschalen CIVIL) 

- Inzet op robotisering en doorontwikkeling van initiatieven als Spark Tech Lab (kennismaking 

basisschoolleerlingen met robotica, digitalisering, etc.) en Field Lab Robotics. 

- Creëren van een circulaire kennisregio o.a. door het instellen van een bijzonder lectoraat 

‘Creatief & circulair ondernemen’ (Zuyd Hogeschool). 

- Vergroenen en verduurzamen van bedrijventerreinen. 

- Mogelijk maken van duurzame vormen van landbouw en aanpassingen in de agribusiness sector 

door met partners en onderwijsinstellingen nieuwe kennis en vaardigheden over bijv.  

bedrijfsvoering en verdienmodellen te ontwikkelen. 

- Starten van een programma gericht op het activeren van “nuggers”, parttimers en deeltijders. 

- Employer branding en marketing van het vestigingsklimaat. 

https://civil.nl/


- Met partners in Nord-Rhein Westfalen en Belgisch Limburg benutten we kansen op de 

arbeidsmarkt beter. 

Resultaat/effect: verkleinen tekort arbeidskrachten; betere aansluiting onderwijs–arbeidsmarkt; 

bewustwording ondernemers; stappen richting nieuwe (circulaire) economie. 

 

Doelgroep 
 

Met de Regio Deal richten wij ons primair op de inwoners en ondernemers/werkgevers van Midden-

Limburg, de werknemers van onze bedrijven, de leerlingen en studenten van onze onderwijsinstellingen 

en de mensen die onze regio bezoeken en er verblijven. De Regio Deal Midden-Limburg zal nadrukkelijk 

ook betekenis hebben voor de inwoners en ondernemers van de omliggende (EU)regio. Een groot aantal 

onderdelen uit de voorgestelde aanpak is op te schalen en biedt leerelementen voor toepassing in andere 

regio’s. Vanwege de ligging van Midden-Limburg in een Euregionale context en de betrokkenheid van de 

Euregio bij de Regio Deal blijft opschaling en kennisdeling niet beperkt tot Nederlandse regio’s. 
 
  

Financiering 

  

De regionale bijdrage voor de drie onderscheiden elementen uit de propositie kent de volgende omvang 

(bedragen incl. BTW): 

Transitiehuis Midden-Limburg     €    7.500.000 

Midden-Limburg gaat nat      €  10.000.000 

Transitie economie, arbeidsmarkt en onderwijs   €  12.500.000  

 

Totaal         €  30.000.000 

 

De verdeling is gebaseerd op een eerste indicatieve inschatting en deze wordt in nauw overleg met onze 

regionale (triple helix) partners en de rijksoverheid nog verder uitgewerkt. De 7 samenwerkende 

gemeenten zijn bereid om zich, bij het sluiten van een Regio Deal garant te stellen voor het totaalbedrag 

en vragen van de rijksoverheid eenzelfde bedrag, waarmee de totale Regio Deal om financiële omvang 

kent van ten minste:       €  60.000.000 

  

In de verdere uitwerking maken we bijdragen van publieke en private (EU)Regionale partners en van de 

provincie Limburg inzichtelijk. Deze bijdragen brengen we als bijdragen vanuit de regio in mindering, op 

de bijdragen die door de 7 SML-gemeenten worden ingebracht. 

Voor de aanpak in deze propositie spreken we vooralsnog geen andere fondsen aan. Dit doen we wel 

voor de verdere uitvoering van de Investeringsagenda Midden-Limburg. 

 

Zonder inbreng van rijksmiddelen kunnen de genoemde elementen/maatregelen niet, niet in deze mate 

en/of niet in het gewenste tempo gerealiseerd. Aangezien er een noodzaak bestaat om ze tot uitvoer te 

brengen is er de regionale partijen veel aan gelegen om toch tot uitvoering over te gaan en de 

rijksbijdrage is daarbij van grote waarde. 
 
 

Organisatie en samenwerking 
 

In onze propositie komen wij met initiatieven die noodzakelijk zijn, onafhankelijk van een Regio Deal. 

Een samenwerking met de rijksoverheid is echter van grote waarde om ook daadwerkelijk binnen 

afzienbare tijd tot uitvoering over te kunnen gaan of om bestaande initiatieven een impuls te geven. 

Hierbij ontstaat ook een kans om programma's en projecten op te schalen van lokaal naar regionaal 

niveau en van regionaal- naar landelijk niveau. 



 

De aanpak van de genoemde opgaven en transities zijn niet alleen van betekenis voor Midden-Limburg 

en de omliggende regio’s; ze hebben ook op de provinciale en rijks-agenda’s een prominente plek. Het 

op een samenhangende wijze tot een goed einde brengen van een aantal transities in het landelijk 

gebied is het logische sluitstuk van de opgaven die het rijk en de provincie zich gesteld hebben. De inzet 

van Midden-Limburg zou hier als pilot voor Nederland kunnen gaan gelden. 

De intensivering van de inzet in het dossier ‘Verdroging/vernatting’ is ook van bovenregionale betekenis. 

Zeker waar onze regio zowel kampt met wateroverlast als extreme droogte vraagt de aanpak daarvan 

een eensgezinde multidisciplinaire inzet. 

Het beproeven van methoden om de problemen op de arbeidsmarkt te lijf te gaan, is van waarde voor 

het bruto nationaal product en van belang voor andere regio’s. De meer internationale beschouwing van 

de regionale arbeidsmarkt benadrukt dit enkel. 

 

De rijksoverheid zien we als een partner in de processen die wij willen inzetten. Ook bij de concrete 

uitwerkingen zijn volop mogelijkheden om samen op te trekken en kennis over en weer te delen. 

 

Daarnaast zal de Regio Deal de brede samenwerking in de regio een krachtige impuls geven en het zal 

voor de provincie Limburg voldoende reden zijn om samen met rijksoverheid en regio Midden-Limburg te 

participeren in de uitwerking en uitvoering van de Regio Deal. 
  
 

Structureel karakter 
  

De opgaven en transities waar wij ons met deze propositie op richten, hebben een structureel karakter 

en de aanpak vraagt daarmee ook om een structureel effect. De elementen uit onze aanpak moeten, met 

een eenmalige financiering voor langere termijn in stand kunnen blijven. Sommige projecten vragen 

echter ook meer structurele cofinanciering vanuit de regio en bij sommige projecten is er een incidentele 

injectie nodig met een lange-termijn resultaat. Dit zullen wij bewaken met een gedegen Governance- en 

financieringsstructuur. De Regio Deal vormt voor ons de aanleiding om de samenwerking in onze regio 

verder uit te bouwen en te professionaliseren wat waarborgt dat ook de Regio Deal met commitment 

wordt opgepakt. De denkkracht van de rijksoverheid willen wij in de stappen daar naartoe graag 

benutten. 
 
Bestaande Governancestructuur 

In Midden-Limburg bestaat op dit moment een netwerksamenwerking. Via een bestuursovereenkomst 

hebben de 7 gemeenten afspraken gemaakt over de wijze waarop ze samenwerken in SML. De gemeente 

Roermond treedt op als centrumgemeente. De samenwerking binnen SML krijgt thans gestalte via 6 

werkvelden waarin bestuurders en ambtenaren samen optrekken: Economie, Energie, Mobiliteit, 

Recreatie& Toerisme, Wonen en Ruimte. Ieder college van B&W levert een bestuurder die deelneemt aan 

het Netwerkberaad SML. Dit Netwerkberaad SML overziet het totaal van de samenwerking, geeft daaraan 

impulsen en zorgt voor bestuurlijke coördinatie.  

Het netwerkberaad SML benut de Regio Deal om de samenwerking in de regio verder uit te bouwen en te 

professionaliseren. De periode die beschikbaar is voor het uitwerken van de Regio Deal benutten we om, 

naar bewezen voorbeelden en met de denkkracht van de rijksoverheid, een passende structuur te kiezen. 

Deze structuur zal een waarborg kennen voor een doelmatige besteding van middelen. Naast de 

verantwoordingsvereisten vanuit de regeling zal er ook een doelmatigheidsverantwoording aan de 

gemeenteraden en de partners plaatsvinden. 

 

  



Administratieve organisatie 

Voor de uitvoering van de Regio Deal zetten we een programmabureau op dat zorgdraagt voor financiële 

en administratieve ondersteuning bij de uitvoering en tevens voor de noodzakelijke verantwoording.  

 

Betrokkenheid eerdere deals 
 

De regio Midden-Limburg heeft niet eerder deelgenomen aan een Regio Deal, maar de samenwerking 

pakken we bovenregionaal op om kennis en ervaringen te delen en de mogelijkheden van inhoudelijke 

verbinding met eerder toegekende deals te verkennen en mogelijk te maken. 

 

Bestanden toevoegen 
 

Bijlage 1 

Gemiddelde jaarsom neerslag 

Bijlage 2  

Midden-Limburg in de context van de monitor Brede Welvaart 

Bijlage 3 

Transitiehuis 

 


