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Meerjareninvesteringsprogramma 6 Gebiedsontwikkeling MiddenLimburg (MIP6)
College van Burgemeester en wethouders Roerdalen
mr. M.D. de Boer-Beerta
1. Instemmen met het MIP6;
2. Hiervoor een bedrag van € 1.049.092,-- beschikbaar stellen, waarvan:
 € 1.035.200 ten laste van het in de programmabegroting
2014–2017 opgenomen bedrag;
 € 13.892 ten laste van de reserve regiofonds.
3. De 5e begrotingswijziging 2014 vast te stellen die hiervan het gevolg is.
Toelichting projecten MIP6;
Voortgang projecten MIP1 t/m MIP5;
De 5e begrotingswijziging 2014.
In de programmabegroting 2014 – 2017 is rekening gehouden met een
onttrekking uit de reserve regiofonds van € 1.035.200 (gebaseerd op
het Meerjarenprogramma 5). Wij stellen voor om het restant van de
reserve regiofonds (€ 13.892) beschikbaar te stellen voor het resterende deel van de bijdrage van de gemeente Roerdalen aan het MIP6.

Samenvatting
De stuurgroep GOML heeft op 11 oktober 2013 het 6e Meerjareninvesteringsprogramma GOML
(MIP6) vastgesteld. Wij stellen u voor in te stemmen met het MIP6.
Toelichting op het voorstel
Regiovisie
De gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert
zijn in 2008 samen met de provincie Limburg van start gegaan met regionale gebiedsontwikkeling.
Het doel van deze samenwerking is om samen met private partijen de gewenste ontwikkelingen
in Midden-Limburg vorm te geven. De eerste stap daartoe was het opstellen en vaststellen van
een gezamenlijke Regiovisie waarin de ambitie van de regio Midden-Limburg voor de komende
jaren is opgenomen: de Regiovisie 2008-2028 “Het oog van Midden-Limburg”.
Meerjareninvesteringsprogramma’s
De Regiovisie is uitgewerkt in Meerjareninvesteringsprogramma ’s, waarin projecten en een investeringsagenda zijn geconcretiseerd. Voor de financiering van deze programma’s hebben de
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gemeenten en de provincie een Regiofonds opgericht. Inmiddels hebben de gemeenteraden en
provinciale staten 5 Meerjareninvesteringsprogramma’s vastgesteld.
Op 11 oktober 2013 heeft de Stuurgroep GOML MIP6 vastgesteld. In MIP6 zijn de volgende projecten opgenomen:
MIP6-projecten

A2 projecten Echt-Susteren

Echt-Susteren

Fietsverbinding N271 Echt

Echt-Susteren

80.000

Fietsverbinding ontbrekende schakel 4B

Echt-Susteren

126.000

Zwembad de Bandert

Echt-Susteren

800.000

Voorfinanciering hoogwatermaatregelen t.b.v. 'rode ontwikkelingen'

GOML

1.500.000

Projecten Hanssum

Leudal

600.773

Stationslocaties Baexem en Haelen.

Leudal

753.300

Versterken waterfront Buggenum

Leudal

257.880

Eiland in de Maas

Maasgouw

Gebiedsontwikkeling Nederweert-West (knelpunten verkeersafwikkeling)

Nederweert

4.850.000

Aanleg voorkeursvariant N280

Provincie

8.000.000

Uitwerking voorkeursvariant N280

Provincie

364.000

Recreatieve Fietsstraat Meinweg, Roerdalen

Roerdalen

597.500

Paviljoen Oolderplas

Roermond

350.000

Wijkontwikkelingsplan Donderberg

Roermond

3.440.584

Dependance Internationale School

Weert

255.228

Wijkontwikkeling Leuken

Weert

2.000.000

Waterfront Weert

Weert

532.500

TOTAAL

194.000

348.550

25.050.315

Financiële aspecten
De gezamenlijke gemeenten en de provincie hebben voor het Regiofonds in totaal € 39.680.000
beschikbaar gesteld. De bijdrage van de gemeenten was € 19.680.000 (4jaar x € 21 per inwoner).
De bijdrage van de provincie was € 20.000.000. Projecten die voldoen aan de criteria uit de bestuursovereenkomst Midden-Limburg en de later vastgestelde focusnotitie komen in aanmerking
voor een bijdrage uit het Regiofonds. Het uitgangspunt daarbij is dat eerst alle beschikbare reguliere budgetten volledig worden benut en dat het Regiofonds wordt ingezet om een begroting
sluitend te maken. De indienende partijen moeten zelf een substantiële bijdrage (tenminste 50%
van het tekort) leveren aan het project.
Voor de financiering van projecten uit MIP1 t/m MIP5 is ongeveer € 16,3 miljoen beschikbaar
gesteld uit het Regiofonds. Voor de financiering van de projecten uit MIP6 is nog ongeveer € 23,4
miljoen beschikbaar. Als alle projecten in MIP6 worden gerealiseerd komt het saldo van het Regiofonds uit op 0.
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Roerdalen heeft voor het MIP6 de volgende bedragen beschikbaar:
Opgenomen in de programmabegroting 2014-2017
€ 1.035.200,-Restant reserve regiofonds
€ 13.892,-Totaal beschikbaar/gereserveerd
€ 1.049.092,--

De bijdrage die GOML van Roerdalen voor het MIP6 verwacht bedraagt € 1.063.410,--. Wij gaan
echter uit van een bedrag van € 21,-- per inwoner (voor MIP6 € 1.049.092,--) zoals in de GOML is
afgesproken. Wij zijn op dit moment met de GOML in overleg om deze bijdrage aan te passen.
De totale bijdrage van de gemeente Roerdalen aan het regiofonds bedraagt uiteindelijk afgerond
€ 1.791.082. De toegekende subsidie voor diversen projecten in Roerdalen is over de hele periode
afgerond € 1.827.500.
N280
U heeft in april 2013 ingestemd met het MIP5. U heeft toen echter niet ingestemd met het Meerjarenprogramma, waarin projecten zijn opgenomen die in voorbereiding zijn, met name omdat
het project N280 in het Meerjarenprogramma was opgenomen. Wij hebben uw mening over het
project N280 meermalen uitgedragen. Uw opvatting is bij alle GOML-deelnemers bekend.
Zoals uit het overzicht hierboven blijkt is de aanpassing van de provinciale weg N280 in het MIP6
opgenomen. De kosten van dit project bedragen € 104 miljoen. De provincie verzoekt voor dit
project om € 8 miljoen uit het Regiofonds beschikbaar te stellen. In de regiovisie die u heeft vastgesteld is aangegeven dat de N280 een belangrijke ruimtelijke en economische pijler vormt voor
de gebiedsontwikkeling. Een verbeterde bereikbaarheid geeft een stimulans aan belangrijke regionale ontwikkelingen zoals het DOC en de Maasplassen. Het project N280 verbetert de onderlinge
bereikbaarheid tussen de steden Weert en Roermond en de tussenliggende kernen.
Totaal voorstel
De bestuursovereenkomst GOML tussen de 7 Midden-Limburgse gemeenten en de provincie
voorziet niet in de mogelijkheid voor individuele gemeenteraden om aan bepaalde projecten van
het MIP6 goedkeuring te onthouden. Het MIP6 is een totaal voorstel. De gemeenteraden hebben
twee mogelijkheden:
1. Men gaat akkoord met MIP6;
2. Men gaat niet akkoord met MIP6.
Bij mogelijkheid 1 staat het de gemeenteraden uiteraard wel vrij om met betrekking tot bepaalde
projecten het ongenoegen van de gemeenteraad kenbaar te maken dat dat project of die projecten op MIP6 voorkomen, maar dat de gemeenteraad in het belang van de regionale samenwerking en de besteding van de resterende middelen uit het regiofonds er niet voor heeft gekozen om niet met het MIP6 in te stemmen.
Mogelijkheid 2 heeft zich nog nooit binnen de GOML voorgedaan. In dat geval zouden de gemeenten die wel met het MIP6 hebben ingestemd zich moeten beraden op die situatie en eventueel een aangepast MIP6 aan hun gemeenteraden moeten voorleggen. In de huidige situatie is
daarbij het probleem dat daarmee de deadline van 1 januari 2014 niet wordt gehaald. Dit heeft
tot gevolg dat de nog aanwezige middelen in het regiofonds terugvloeien naar de deelnemers (7
gemeenten en provincie).
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Omdat het om een totaal-voorstel gaat hebben wij in het kader van de samenwerking gemeend
het MIP6 met een positief voorstel aan u te kunnen voorleggen.

Toekomstige samenwerking
Met het vaststellen van het MIP6 komt er een einde aan de systematiek van het Regiofonds Midden-Limburg zoals is beschreven in de bestuursovereenkomst GOML van 2010. U heeft de uitgangspunten voor de toekomstige samenwerking in Midden-Limburg in uw vergadering van 14
november 2013 besproken. In de loop van 2014 zullen wij u voorstellen doen voor het definitief
vorm geven van de toekomstige samenwerking.
Sint Odiliënberg, 5 november 2013
Burgemeester en wethouders van Roerdalen,
De secretaris,
De burgemeester,

J.J.W.M. L’Ortije
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