Bestuurlijk Afsprakenkader (BAk)

Gedeputeerde Staten van Limburg
Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen

provincie limburg

J

Sitt~erd-Geleen

Bestuurlijk Afsprakenkader (BAk)
tussen

Gedeputeerde Staten van Limburg en
Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen
Ondergetekenden,

Provincie Limburg, dan wel zover het haar publiekrechtelijke
bevoegdheden betreft het college van
Gedeputeerde Staten, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd
door gedeputeerden Dritty en
Koopmans handelend ter uitvoering van haar besluit van 7 juli 2020, hierna te noemen: "de
Provincie";
en
Gemeente Sittard-Geleen,

dan wel zover het haar publiekrechtelijke

college van Burgemeester en Wethouders,

bevoegdheden

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

betreft het
door wethouders

Meekels en Houtakkers en handelend ter uitvoering van haar besluit van 7 juli 2020, hierna te
noemen: "de Gemeente";

Hierna gezamenlijk te noemen: Partijen,

verklaren dat dit Afsprakenkader

wordt aangegaan onder de volgende bepalingen en bedingen:

Overwegende dat:
De gemeente Sittard-Geleen centrumgemeente
is van de Westelijke Mijnstreek. Deze regio voor
een aantal majeure opgaven in het economische domein staat en, randvoorwaardelijk, ook in het
fysieke en sociale domein. De Westelijke Mijnstreek van groot belang voor de economische
ontwikkeling op regionaal en nationaal niveau. De gemeente Sittard-Geleen daarbij een
belangrijke rol speelt, zowel als centrumgemeente
als ook als gemeente waar een groot deel van
de activiteiten

feitelijk/fysiek

plaatsvinden en waar inwoners geconfronteerd

worden met de

(cumulatieve) effecten van de verschillende activiteiten.
Het wenselijk is de inspanningen van gemeente, regio en provincie goed op elkaar af te
stemmen, zodat de afzonderlijke inspanningen in de verschillende opgaven leiden tot synergie en
positieve impact. Waarbij optimalisatie van resultaten in zowel het sociaal-maatschappelijk,
fysiek als economisch domein centraal staan. Daarbij is gecoördineerde inzet ook nodig om
aanvullende middelen van het Rijk en Europa beschikbaar te krijgen en effectief te kunnen
inzetten.
Een complicerende factor is dat de gemeente haar financiële huishouding moet versterken om
haar rol als centrumgemeente structureel op te kunnen pakken. Een stabiel en breed politiek/
bestuurlijk draagvlak op lokaal niveau is daarvoor noodzakelijk. Na eerdere bezuinigingen en
"bevriezen" van investeringsbesluiten wil de gemeente in de begroting 2021 een aantal
investeringsbesluiten

nemen.
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Ter voorbereiding

C.q. ondersteuning

daarvan heeft de gemeente begin dit jaar (met financiële

steun van de Provincie) opdracht verstrekt een interactief
tot een nieuwe visie 2030 voor de gemeente.

Artikel 1

traject te starten dat medio 2020 leidt

Doel en focus van het Bestuurlijk Afsprakenkader

Met dit Bestuurlijk Afsprakenkader willen provincie en gemeente de uitvoeringskracht en
middelencoördinatie
m.b.t. gemeenschappelijke majeure regionale opgaven versterken en
tegelijkertijd de financiële huishouding van de gemeente consolideren en zo mogelijk verbeteren.
Daartoe worden in dit Bestuurlijk Afsprakenkader afspraken gemaakt over inhoud en/of proces en/of
financiën m.b.t. de (uitvoering van) gezamenlijke onderwerpen van beider strategische agenda's.
Afgestemd op de P&C momenten van die van de begroting 2021, de kaderbrief 2021 en de van de
begroting 2022 nemen gemeente en provincie op bestuurlijk niveau (Colleges van B&W
respectievelijk Gedeputeerde Staten, dus onder voorbehoud van instemming gemeenteraad
respectievelijk provinciale staten) ten aanzien van de onderstaande dossiers inhoudelijke besluiten,
inclusief de bijbehorende

beoogde financiële consequenties.

Direct na het aangaan van het

bestuursakkoord wordt een planning opgesteld op basis waarvan de randvoorwaarden
kunnen worden om de uitvoering ervan te borgen.
Op het moment van ondertekenen
A.

van dit Afsprakenkader

Economische structuurversterking
Circular Hub, uitbreiding

ingevuld

zijn die onderwerpen:

met nadruk op transformatie

van VDL Nedcar en ontwikkeling

waaronder het gebruik van industriële

van Chemelot naar European

van logistiekknooppunt

B.

Energietransitie,

C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Mobiliteit en bereikbaarheid - vlot, betrouwbaar, robuust, veilig en duurzaam;
Balans tussen economie, energietransitie, mobiliteit en leefbaarheid.
Veiligheid
Transformatieopgave
wonen
Cultuur
Sport
Jeugd en jongeren

restwarmte

046;

(Het Groene Net);

Aldus heeft dit Bestuurlijk Afsprakenkader het karakter van een strategische samenwerkingsagenda.
Daarin kennen onderwerpen een eigen dynamiek voor wat betreft inzet, proces en planning. Het
opnemen van deze onderwerpen

in dit Afsprakenkader

bevordert

het overzicht over de

sturingsmogelijkheden,
onderlinge afstemming en snelheid op het totaal aan opgaven. Indien
ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, kunnen onderwerpen worden toegevoegd of afgevoerd.
Het toevoegen of afvoeren van onderwerpen
heeft plaatsgevonden
Staten.

Artikel 2

geschiedt pas nadat positieve besluitvorming

door beide colleges en zo nodig door de Gemeenteraad

daarover

en/of Provinciale

Randvoorwaarden

Dit bestuur Afsprakenkader is een vervolg op een periode van preventief financieel toezicht door de
provincie op de gemeente. In die periode is bestuurlijk besproken dat de provincie bereid is samen
met de gemeente programma's uit te voeren, mits de gemeente structureel een strikt financieel
beleid zal voeren om zo de financiële positie van de gemeente voor de lange termijn te verstevigen.
De gemeenteraad heeft daartoe in november 2019 de nodige besluiten genomen. Dit
Afsprakenkader wordt gesloten onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de gemeente dit financiële
beleid in stand houdt. Dit is nader uitgewerkt in bijlage 2 bij dit Bestuurlijk Afsprakenkader.

Deze regels zijn en blijven voor Sittard-Geleen

harde uitgangspunten

voor het financiële beleid, tenzij

met de Provincie als toezichthouder anders wordt afgesproken. De gemeente zal de toepassing van
deze regels periodiek, maar tenminste jaarlijks met de provincie afstemmen. Indien de gemeente
haar financiële beleid aanpast zonder voorafgaande schriftelijke overeenstemming met de provincie,
zal de gemeente eventuele bijdragen van de provincie in het kader van dit Bestuurlijk
Afsprakenkader in vastgoed en infrastructuur, die (mede) ten behoeve van lokale belangen hebben
plaats gevonden, terugstorten. Daarnaast is een expliciete voorwaarde dat dit Afsprakenkader kan
rekenen op een politiek/ bestuurlijk breed draagvlak op gemeentelijk niveau. Verder is afgesproken
dat gemeente en provincie gezamenlijk kritisch kijken naar de gemeentelijke praktijk ten aanzien van
grond en vastgoed niet alleen om risico's zo veel mogelijk te beperken, maar zeker ook om eventuele
financiële voordelen te bewerkstelligen.

Artikel 3

Werkwijze en organisatie

De lopende processen en afspraken vormen het vertrekpunt voor dit Bestuurlijk Afsprakenkader. In
dit Afsprakenkader wordt er rekening mee gehouden dat bij sommige onderwerpen op korte termijn
besluitvorming

nodig is, waarvan de inhoudelijke

kadering en de financiële consequenties

landt in de begroting 2021 van de gemeente. Andere onderwerpen

daarvan

vragen eerst nog om nadere

verkenning.
In een Bestuurlijke

Regiegroep zal afstemming en bewaking van de voortgang plaatsvinden.

regiegroep zullen uit de colleges van Burgemeester en Wethouders
Staten elk twee vertegenwoordigers

respectievelijk

deelnemen. Zij borgen het inhoudelijke

In deze

Gedeputeerde

en financiële draagvlak

in beide colleges. Deze regiegroep wordt ambtelijk ondersteund door een regieteam; de personele
invulling daarvan vindt plaats vanuit beide organisaties. De uiteindelijke, formele besluitvorming per
onderdeel blijft bij (de betreffende organen van) gemeente en provincie.
Naar alle externe partijen (stakeholders, inwoners) zullen gemeente en provincie vanuit een
gezamenlijk referentiekader acteren.
Vooruitlopend op het aangaan van het Bestuurlijk Afsprakenkader hebben de Provincie en de
gemeente gesproken over een traject om te komen tot visievorming voor de gemeente SittardGeleen 2030 en de mogelijke ontwikkeling

van een drietal proeftuinen

(centrum Geleen,

ondermijning en beheer openbare ruimte).
De ontwikkeling van de stadsvisie is gestart.
De Proeftuin Centrum Geleen is eveneens gestart. De eerste fase (september 2019-maart 2020)
is inmiddels geëvalueerd en de Provincie heeft op basis daarvan een bijdrage voor de 2e fase
beschikbaar gesteld.
De proeftuin ondermijning/aanpak
spookburgers maakt onderdeel uit van het Bestuurlijk
Afsprakenkader. Afspraken hierover zijn opgenomen onder het thema Veiligheid in bijlage 1 bij
Afsprakenkader.
De proeftuin beheer openbare ruimte wordt door de gemeente komende maanden nog nader
uitgewerkt

alvorens hiertoe afspraken in het kader van het Bestuurlijk Afsprakenkader

gemaakt worden.

Artikel 4

Uitwerkingen afzonderlijke onderwerpen

Deze is opgenomen

in bijlage 1.

over

Artikel 5

Looptijd, voortijdige beëindiging, wijziging of aanvulling van het Afsprakenkader

1.

Dit Bestuurlijk afsprakenkader
hebben ondertekend

2.

Dit Afsprakenkader is erop gericht dat uiterlijk per 30 september 2021 de in bijlage 1 gemaakte
afspraken zijn gerealiseerd en waar nodig vertaald in concrete vervolgafspraken. De
randvoorwaarden als benoemd onder 4 zullen onderdeel uitmaken van de vervolgafspraken
die per onderdeel gemaakt zullen worden. Zodra de vervolgafspraken gemaakt zijn, maar
uiterlijk in september 2021 zullen gemeente en provincie dit Afsprakenkader beëindigen,
evalueren en afspraken maken over de wijze waarop zij hun samenwerking voort zullen zetten.
Wijziging, aanvulling of verlenging van deze samenwerkingsagenda geschiedt schriftelijk bij
besluit van beide Partijen.

3.

Artikel 6

treedt in werking zodra beide Partijen dit afsprakenkader

Bijlagen

Bij deze samenwerkingsagenda behoren de volgende bijlagen:
Bijlage 1- Uitwerking Onderwerpen
Bijlage 2 - Voorwaarden

Artikel 7

instandhouding

financiële beleid gemeente

Slotbepalingen

Een ieder verplicht zich alles wat hem bij de uitvoering van het Bestuurlijk Afsprakenkader ter kennis
komt en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, op geen
enkele manier bekend te maken aan derden, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of
uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking verplicht.
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namens burgemeester
van Sittard - Geleen

en wethouders

Bijlage 1 - Uitwerking Onderwerpen
bij

Bestuurlijk Afsprakenkader
tussen

Gedeputeerde Staten van Limburg en
Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen
A.

Economischestructuurversterking

In Sittard-Geleen en directe omgeving is sprake van een economische activiteit van nationale
betekenis. Het gaat dan om (1.) Chemelot en de Brightlands Chemelot Campus, (11.) VDL Nedcar en
(111.) logistieke knooppunt 046.
I.

Chemelot, de Brightlands Chemelot Campus - Chemie en materialen

De chemie in Nederland en in Europa staat voor een grote transformatieopgave.

Sleutelbegrippen

daarbij zijn de energietransitie, circulariteit en competitiviteit.
Terugdringen van de C02 uitstoot naar
o in 2050 is daarbij een centrale doelstelling. Op Chemelot is sprake van een unieke combinatie van
grootschalige productie, (Chemelot Industrial Park), kennisontwikkeling
van kennis in de vorm van pilot en demonstrator

en innovatie en valorisatie

projecten. Daarbij wordt samengewerkt

op het vlak

van innovatie in het zgn. ARRRA-ciuster (de samenwerking tussen de chemieregio's van Antwerpen,
Rotterdam en het Rijn-Ruhrgebied) waarvan Chemelot het geografische hart vormt. Kortom een in
beginsel sterke uitgangssituatie voor die transformatie en tegelijkertijd een transformatie die moet
lukken vanwege het grote belang van Chemelot voor de economie en welvaart van de regio en ons
land. Meer dan 30.000 mensen verdienen een boterham aan die chemie op Chemelot. De urgentie
van die situatie kan worden samengevat als: "het is Up or Out". De transformatie biedt veel nieuwe
kansen voor de chemie. Tegelijkertijd moeten daar nu wel de goede randvoorwaarden voor worden
gerealiseerd. De verwachting is dat de komende 3 jaar de kaarten geschud worden.
Gemeente en provincie werken onder de naam van European Circular Hub samen met bedrijfsleven,
onderwijs- en kennisinstellingen een integrale propositie uit langs 5 pijlers; het gaat dan om (i.) het
nieuwe verdienvermogen, (ii.) innovatie, de gevolgen van die propositie voor de (iii.) aanvoer van
groene energie en groene grondstoffen, (iv.) de human capital agenda en de (v.) optimalisering van
het maatschappelijk effect van deze ontwikkeling voor de brede welvaart in de regio. Provincie en de
gemeente stellen daarvoor procesmiddelen ter beschikking. De Provincie heeft al eerder in het zgn.
Limburgs Aanbod aangegeven ook verder haar verantwoordelijkheid
te willen nemen onder
voorwaarde van Rijksfinanciering. Bij de uitwerking van de propositie zijn departementen
rijksniveau betrokken met de ministeries van EZK en I&W als coördinerende ministeries.

op

Acties/tijdpad:
1. Gemeente en Provincie bieden mede namens de partners deze propositie in het najaar van 2020
aan de Rijksoverheid aan als bod voor de zogenaamde Groeibrief. Via deze Groeibrief wil de
rijksoverheid middelen inzetten om het toekomstig verdienvermogen van Nederland te
versterken. Tevens dient deze propositie als bod richting de EU om beroep te doen op de
middelen uit de zogenaamde Green Deal. De gemeente Sittard-Geleen zal de (regio)gemeenten
in Zuid- en Midden-Limburg actief betrekken. Samen met de Provincie voert de gemeente het
ambtelijk secretariaat van de initiatiefgroep (om te vormen naar een consortium). Voorstel voor
inrichting governance van dit consortium wordt samen met de samenwerkingspartners
afgerond
voor 15 juli 2020.

2.

De gemeente Sittard-Geleen heeft facilitering van het proces € 50.000,- procesmiddelen
beschikbaar gesteld deze worden ingezet om de ondersteuning door Strategy Unit. Verder heeft
de gemeente € 50.000,- uitgetrokken

3.

4.

voor de woon- en leefpropositie

als onderdeel van de

Chemelot propositie (inhuur extern adviesbureau).
De provincie coördineert de lobbyacties gericht op de departementen en de EU, zorgt voor het
noodzakelijke communicatietraject
en ondersteunt de instituten actief bij het verwerven van
(rijks en EU)middelen.
Provincie Limburg is bereid om middelen beschikbaar te stellen uit het programma Circulaire
Economie om het proces van opstellen van de propositie te faciliteren. Deze middelen worden
ingezet voor de ontwikkeling van de propositie van de EU Circular Hub en voorstellen voor de
inrichting van een programmabureau en de bekostiging daarvan voor de periode van 2020-2025.

11.
VDL Nedcar
VDL Nedcar is een andere belangrijke pijler voor de economische structuur in de regio. Het bedrijf
heeft gekozen voor een multi-client strategie. VDL Nedcar wil haar productiecapaciteit
uitbreiden tot
maximaal 400.000 auto's. De door het bedrijf hiervoor beoogde uitbreiding is wezenlijk voor het
duurzaam verankeren van deze banenmotor en de automotive sector in de regio. Bij VDL Nedcar
werken momenteel

ruim 5000 medewerkers.

In een maximaal scenario bij de uitbreiding

kan dit

groeien tot 11.000 medewerkers. Voor de overheden is het behoud en uitbreiding van
werkgelegenheid belangrijk. Door ruimte te geven aan nieuwe opdrachtgevers kan in de toekomst
de werkgelegenheid

stabiliseren.

in het personeelsbestand

In het geval van meerdere opdrachtgevers

kunnen schommelingen

gedempt worden. De Provincie en de gemeente hebben in 2017 samen

met VDL Nedcar door het adviesbureau BCI de verkenningen nota uitbreiding VDL Nedcar laten
opstellen. Deze Verkenningen nota is de basis geweest voor de start van de Ra-procedures en de
voorbereidingen van de noodzakelijke infrastructurele maatregelen. Op basis van de genoemde nota
heeft VDL Nedcar de provincie gevraagd een gecoördineerd PIP procedure, inclusief infrastructurele
maatregelen, in gang te zetten. In de voorbereiding van de uitbreiding van VDL Nedcar is 2020
cruciaal. De gemeente en Provincie erkennen beiden het strategisch belang van de uitbreiding en
werken hiervoor samen in een gezamenlijk vastgestelde governance structuur.

Acties/tijdpad:
5.

De provincie spant zich in voor het tijdig doorlopen van de diverse formele procedures (MER, PIP,
en diverse vergunningen etc.) De planning is dat Provinciale Staten in december 2020 het PIP
vaststellen en Gedeputeerde Staten de Omgevingsvergunning verlenen. Bestuurlijke afstemming
hiervoor met de gemeente(n) en VDL Nedcar vindt plaats in de Regiegroep Gebiedsontwikkeling
uitbreiding

VDL NedCar. VDL heeft de benodigde vergunningen

voor de eigen acquisitie op korte

termijn (december 2020) nodig. De gemeente Sittard-Geleen zal zich mede inspannen om de
planning te realiseren. Hierbij is het ook belangrijk om gezamenlijk op te trekken in de
6.

communicatietrajecten
naar de burger.
De Provincie is verantwoordelijk voor de infrastructurele maatregelen. De kosten worden
ingeschat op € 63 mln. Hiervoor is een budget beschikbaar van € 41 mln. Conform de door
Provincie en VDL Nedcar afgesloten SOK (2019) dragen VDL Nedcar en Provincie € 6 mln. en
respectievelijke € 25,5 mln. hieraan bij. Het College van GS heeft op 18 februari 2020 een
voorkeur uitgesproken voor de Randwegvariant. Dit betekent wel nog een tekort (van € 22 mln.)
en de noodzaak van aanvullende financiering. VDL Nedcar en de Provincie staan hiervoor aan de
lat en zullen hierbij ook een beroep doen op de Rijksoverheid. Het College van Gedeputeerde
Staten heeft op 30 juni 2020 het ontwerp PIP voor de uitbreiding van de fabriek en de aanleg van
Randweg vastgesteld. De onderhandelingen over de financiering geven voldoende vertrouwen
dat de aanvullende financiering rond komt. Bij vaststelling van het PIP door Provinciale Staten
voorzien op 11 december 2020 zal de economische uitvoerbaarheid geborgd moeten zijn.
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7.

De gemeente zal haar wettelijke

bevoegdheden/verantwoordelijkheden

inzetten om de

uitbreiding te ondersteunen. De gemeente zal medewerking verlenen om op korte termijn
gemeentelijke eigendommen, die nodig zijn voor de uitbreiding van de fabriek, op

8.

marktconforme basis over te dragen aan VDL Nedcar. De voorbereidingen daarvoor worden nu
getroffen.
In het kader van de lobby voor extra rijksbijdragen voor de zgn. Randweg heeft de Provincie aan
de gemeente Sittard-Geleen een bijdrage gevraagd in de vorm van het voor eigen rekening en
risico zorgdragen voor het huidige beheer en onderhoud van de Mitsubishi Avenue en het
toekomstig onderhoud van de van de over te dragen openbare ruimte, waaronder de Mitsubishi
Avenue. Het huidig en toekomstig beheer en onderhoud wordt op korte termijn zonder
vergoeding door de gemeente van de provincie overgenomen. Provincie draagt haar eigendom
ter zake binnen redelijke termijn aan de gemeente over voor € 1,-.

Vernieuwende aanpak onderwijs en arbeidsmarkt ondersteunend aan Circulaire Hub en VDL Nedcar
De Provincie en gemeente ondersteunen de ontwikkeling van een nieuwe en samenhangende
aanpak voor arbeidsbemiddeling voor de maak- en procesindustrie (startend vanuit VDL Nedcar en
Chemelot) in de regio, zoals dat nu wordt uitgewerkt onder de werktitel Area 61.
Het initiatief
uitzendwezen.

wordt gedragen door VDL Nedcar, de Chemelotcampus,

CHILLABS, UWV en het

Die aanpak is onder meer gebaseerd op de ervaringen van de grootschalige

arbeidsbemiddeling

in het mobiliteitscentrum

bij VDL Nedcar. Het gaat om een breed en langjarig

initiatief voor de maakindustrie in de regio, over individuele bedrijfsgrenzen en sectoren heen,
gericht op het voorkomen van ongezonde onderlinge competitie (wegkapen), het beter managen van
conjunctuurschommelingen,

mobiliseren van niet werkenden

behouden van talent door inclusieve arbeidsmarkt

en potentiële

zij-instromers

en het

en opleiding.

Acties/tijdpad:
9.

De Provincie en gemeente ondersteunen dit initiatief met een provinciale bijdrage van 25% van
circa € 150.000,- voor de organisatie van een aantal hackatons. Gemeenten doen via ESZL25% en
bedrijven en scholingsinstellingen dragen de overige 50% van de kosten.

111.
Logistiek knooppunt 046
Provincie en gemeente werken samen aan de uitwerking van het logistiek knooppunt 046. Dit
knooppunt heeft een nationale status in het kader van de Goederenvervoercorridor
Zuidoost
Nederland. Het doel hiervan is om de logistieke en industriële sector competitiever te maken, modal
shift te bevorderen van weg naar rail, water en buisleidingen en van rail naar water en buisleidingen.
Het Plan van Aanpak voor logistiek knooppunt 046 is in concept opgeleverd door Buck Consultants
International. Hierin zijn maatregelen opgenomen voor de optimalisatie van "Bovengemiddeld
Knooppunt 046" in samenhang met de omgeving. De maatregelen zijn gericht op infrastructuur
(hardware), samenwerking (orgware), gedrag (mindware) en technologie (software). Juist een
combinatie van deze type projecten is van groot belang voor een optimale werking, waardoor ook in
het kader van MIRT-afspraken op de brede maatregelenpakketten
wordt gestuurd. Het plan van
aanpak is daarin een 'levend plan van aanpak en functioneert daarmee als leidraad voor de te maken
afspraken in het MIRT-kader. Met betrekking tot de zorgen rondom het groepsrisico in de nabijheid
van het spooremplacement als gevolg van vervoer van gevaarlijke stoffen (emplacementenproject)
is
de intentie om te komen tot een door Rijk, Provincie en gemeente gedragen oplossing. Hierbij wordt
gekozen voor een integrale aanpak van de problematiek waarbij op evenwichtige wijze rekening
wordt gehouden met alle betrokken belangen.
Gemeente en Provincie spreken af om samen met betrokken partners, inclusief de omgeving, de
maatregelen gecoördineerd uit te werken. De gebiedsverkenning (voor de mobiliteitsopgave van de)
Westelijke Mijnstreek speelt daarin een belangrijke rol.

Beoogd wordt deze verkenning in juli 2021 gereed te hebben. Resultaat is een integraal pakket van
gedragen voorkeursmaatregelen,
die door partijen op hun financiële haalbaarheid kunnen worden
getoetst. Partijen zullen in regioverband nadere afspraken over de uitvoering en financiering van
deze voorkeursmaatregelen.
Binnen de bereikbaarheidsmiddelen
zal de Provincie deze maatregelen
prioriteren aan de hand van het afwegingskader 'Mobiliteitsopgaven
en -ambities'. Op basis van deze
prioritering en binnen de beschikbare financiële ruimte van de bereikbaarheidsmiddelen
zullen deze
vanaf 2022 in de investeringsbegrotingen
van de provincie en de gemeente Sittard-Geleen worden
opgenomen. Partijen zullen in regioverband gezamenlijk optrekken in hun voorstellen aan derden ter
cofinanciering van deze maatregelen. Met het Rijk zal dit via het MIRT-kader gebeuren. Deze
resultaten landen vervolgens in een geactualiseerd Plan van Aanpak knooppunt 046 ook ten behoeve
van het MIRT.
Partijen stimuleren

het gebruik van de binnenvaarthavens

(Born en Stein) in het logistieke

knooppunt 046. Beide binnenhavens vormen een belangrijk onderdeel van de grensoverschrijdende
logistieke corridors van waterwegen, leveren een bijdrage aan duurzaam vervoer en ontlasten het
wegennetwerk. Om de binnenvaart een betrouwbaar (robuust) en een aantrekkelijk alternatief te
laten zijn voor het wegvervoer wordt voor de lange termijn ingezet op het oplossen van knelpunten
op de Maas, de verschoning en vergroening van de binnenvaart, de realisatie van het Mobile Energy
Containers concept en Clean Energy Hubs, de herstructurering van watergebonden
bedrijventerreinen

en het instellen van zero-emissie corridors met zelf varende, schone schepen.

Voor de binnenvaarthaven Stein staan partijen daarom in beginsel positief ten opzichte van een
uitbreiding van deze binnenhaven en daarmee samenhangende initiatieven van Chemelot om een
dedicated weg en een buisleiding tussen Chemelot site en de haven aan te leggen. Hiermee worden
de kansen van een modal shift van rail naar water en buis vergroot waardoor de externe veiligheid
op het spooremplacement Sittard kan worden verbeterd.

Acties/tijdpad:
10. Gemeente en Provincie staan in beginsel positief ten opzichte van een uitbreiding van de
binnenhavens in Born en Stein.
11. Aan de daarmee samenhangende initiatieven van Chemelot om vanuit de haven Stein een
dedicated weg en een buisleiding tussen Chemelot site en de haven aan te leggen wordt met een
positieve insteek en binnen de kaders van een goede ruimtelijke ordening mee gewerkt.

B.

Energietransitie

Met betrekking tot de energietransitie zijn gemeenten en provincie op diverse sporen actief, zoals de
Regionale Energie Strategie, de verduurzaming van het bedrijfsleven of circulariteit (economie en
bouwen). Binnen het spoor "(I.) Het Groene Net" zijn nadere afspraken van belang.
I.

Het Groene Net

Gemeente en Provincie onderkennen het belang van warmtenetten in het kader van de
klimaatafspraken en willen daarvoor blijven inzetten op het warmtenet Het Groene Net. Om (ook in
financieel opzicht) tot voor alle partijen verantwoorde besluitvorming te komen is strakke regie op
het proces noodzakelijk. Voor het warmtenet Het Groene Net zijn in juni 201S twee BV's opgericht:
HGN B.V. verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van het warmtenet, en HGN Ontwikkel
B.V.. HGN-Ontwikkel B.V. bereidt de uitbreiding van het warmtenet voor. Beide BV's hebben
Ennatuurlijk en de gemeente Sittard-Geleen als aandeelhouder in een SO/SO-verhouding, waarbij de
aandelen van de gemeente zijn ondergebracht bij Mijnstreekwarmte
BV. Binnen het warmtenet
Groene Net wordt onderscheid gemaakt in de projecten HGN Noord en HGN Zuid (werktitels).

Het

HGN Noord is het warmtenet in de kern Sittard dat reeds operationeel is en haar warmte betrekt van
de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES). Vanaf medio 201S beheert en exploiteert HGN B.V. het
warmtenet. De gemeente geeft aan sinds start van het project in 2010 hiertoe reeds ca. € 10,2
miljoen te hebben geïnvesteerd. Het actuele thema in Noord is de uitbreiding van het warmtenet
met nieuwe kralen, waaronder de proeftuin

aardgasvrije wijken Limbrichterveld

Noord. Die

uitbreiding met nieuwe kralen is niet alleen van belang vanuit optiek klimaatbeleid, maar is ook
nodig vanuit bedrijfseconomische optiek. De gemeente geeft aan dat de hiervoor noodzakelijke
investeringen de financiële spankracht van de gemeente te boven gaan.
HGN Zuid wordt door HGN-Ontwikkel B.V. ontwikkeld en betreft de aanleg van het warmtenet in
stadsdeel Geleen en de buurgemeenten Beek en Stein. Dit warmtenet wordt gevoed met de
restwarmte van het Chemelot-terrein. De entiteit waaronder HGN Zuid geoperationaliseerd wordt, is
waarschijnlijk een andere dan HGN B.V. en is nog niet opgericht. Besluitvorming hiertoe en over
investeringen in een eerste kraal van het warmtenet in Geleen Zuid wordt voorbereid en voorzien in
het najaar van 2020. Beoogde aandeelhouders van de nog op te richten entiteit zijn net als in Noord
Ennatuurlijk (50%) en Mijnstreekwarmte
(10%), aangevuld met het Limburgs Energiefonds (40%).
De ontwikkeling en aanleg van een warmtenet is een complex organisatorisch en financieel
vraagstuk. De potentie van het gebruik van de restwarmte van Chemelot, en daarmee ook het
organisatorische en financiële vraagstuk, reikt verder dan de gemeente Sittard-Geleen. Indien deze
potentie verantwoord verzilverd kan worden, wordt daarmee de opgave om (in RES-verband)
duurzame energie-opwek te realiseren aanzienlijk gereduceerd.
De provincie heeft een externe procesbegeleider opdracht verstrekt de voor het warmtenet HGN
Zuid betrokken partijen te ondersteunen en begeleiden bij het opleveren van een bijgepunte
businesscase en investeringsvoorstel voor HGN-Zuid. HGN Ontwikkel BV stelt beide producten op. De
oplevering is voorzien op 15 juli 2020. Beoogde aandeelhouders kunnen op basis van deze producten
tot een investeringsbesluit komen. De voorgenomen besluitvorming van de beoogde aandeelhouders
is vooralsnog voorzien uiterlijk op 1 oktober 2020. Vervolgens zullen ook de aandeelhouders van de
beoogde aandeelhouders in het warmtebedrijf HGN Zuid nog tot de noodzakelijke besluiten moeten
komen.
Acties/tijdpad:
12. Gemeente draagt zorg voor een adequate en professionele
als aandeelhouder van HGN BV en HGN Ontwikkel BV.

bedrijfsvoering

bij Mijnstreekwarmte,

13. Gemeente pakt aanvragen voor omgevingsvergunningen
die nodig zijn voor HGN voortvarend
op, waaronder de vergunning voor de realisatie van de Hub van waaruit de restwarmte van
Chemelot verder gedistribueerd wordt.
14. Bij concrete (financiële) vraagstelling van de gemeente dan wel HGN BV inzake de uitrol van de
warmtenet HGN Zuid zal het Limburgs Energie Fonds de businesscase beoordelen en de
mogelijkheden voor financiering/participatie
verkennen. In de afweging van een mogelijke
participatie/bijdrage
in de HGN Zuid variant, wordt de investering die de gemeente gedaan heeft
in de HGN Noord variant betrokken. Mocht een actievere rol vanuit de Provincie in Het Groene
Net op enig moment aan de orde zijn, zal het College van Gedeputeerde Staten dit eerst ter
goedkeuring aan Provinciale Staten voorleggen.

C.

Mobiliteit, Transport en bereikbaarheid

Economische ontwikkelingen

rondom Sittard-Geleen

hebben een behoorlijke

ruimtelijk

impact en

gaan gepaard met een verkeersgroei op de bestaande verkeersinfrastructuur.
Al ruime tijd is het
(boven)regionaal wegennet (met name A2 en N276) zwaar belast en gevoelig voor
verkeersverstoringen.
De inrichting van de N276 (vormgeving) sluit nog niet altijd aan op gebruikj
functie (basis op orde). Ook de recente oplevering van de Buitenring Parkstad lijkt van invloed op de
verkeersafwikkeling van de N276. Een verwachte groei op een aantal wegvakken van de N276 (bv
kruising BergerwegjMiddenweg)
naar verkeersintensiteiten
van 30.000 auto's per etmaal vraagt om
mobiliteitsmaatregelen.
Zowel de gemeente Sittard-Geleen als de provincie Limburg hebben er alle
belang bij dat de economische ontwikkelingen in de Westelijke Mijnstreek en de daaraan grenzende
regio's evenwichtig worden gefaciliteerd en gestimuleerd. Daarbij gaat het om de verplaatsingen van
personen en goederen. Aandachtspunten:
Het gebruik van verschillende
concepten).

modaliteiten

(weg, spoor, water, buisleiding, alsmede nieuwe

De capaciteit van het regionaal verbindend wegennet (waaronder
calamiteitenroutes).

N 276 en Urmonderbaan;

nb

De ontsluiting van werklocaties (waaronder Chemelotsite, VDL, Industriepark Noord).
De bereikbaarheid via OV (nb verbinding met overige Brightlands Campussen en RWTH).
De verkeersveiligheid (nb fietsverkeer)
recreatieve fietsinfrastructuur.

van werk- en recreatief verkeer incl. de toeristisch

Inzet van innovatieve en duurzame mobiliteitsconcepten
(bijv. mobiliteitshubs,
verkeerslichten, inzet van data voor de logistieke sector).
Conform haar mobiliteitsbeleid

(Mobiliteitsplan

slimme

"Slim op weg naar Morgen') zal de provincie samen

met Sittard-Geleen en andere shareholders komen tot een integrale aanpak van de
mobiliteitsopgave in een gebied. Deze opgave willen we in onderlinge samenhang bekijken om te
voorkomen dat we problemen verplaatsen of onvoldoende oplossen. Daartoe is de
gebiedsverkenning mobiliteitsopgave Westelijke Mijnstreek opgestart. Een nieuwe aanpak vraagt in
het begin een extra tijdsinvestering maar zal uiteindelijk een meerwaarde opleveren (tijd, geld en
kwaliteit). Een evenwichtige aanpak is altijd een mix van maatregelen waarbij het beter benutten van
bestaande netwerken de voorkeur verdient voor het realiseren van nieuwe infrastructuur of het
aanpassen ervan. Deze maatregelenmix wordt ontwikkeld in de gebiedsverkenning en vormt een
samenhangend geheel. Niet alleen doorstroming maar ook duurzaamheid, leefbaarheid en
verkeersveiligheid

spelen een belangrijke rol bij het zoeken naar een optimale voorkeursoplossing.

Gemeente en Provincie spreken af om de maatregelen samen met de omgeving gecoördineerd

uit te

werken binnen de gebiedsverkenning. Beoogd wordt deze verkenning uiterlijk in juli 2021 gereed te
hebben. Resultaat is een integraal pakket van gedragen voorkeursmaatregelen
die door partijen op
hun financiële haalbaarheid kunnen worden getoetst. Partijen zullen in regio verband nadere
afspraken over een (gezamenlijke) uitvoering en financiering van deze voorkeursmaatregelen.
Binnen
de bereikbaarheidsmiddelen
zal de Provincie deze maatregelen prioriteren aan de hand van het
afwegingskader 'Mobiliteitsopgaven
en -ambities'. Op basis van deze prioritering en binnen de
beschikbare financiële ruimte van de bereikbaarheidsmiddelen
zullen deze vanaf 2022 in de
investeringsbegrotingen
van de provincie en de gemeente Sittard-Geleen worden opgenomen.
In dit verband zijn de volgende onderdelen van belang:
I.

N276

De doorstroming op het onderliggend wegennet moet structureel worden verbeterd
realiseren van een robuuste en toekomstbestendige
verbinding, die de verkeersdruk
Onderzoek dat binnen de gebiedsverkenning door de Provincie samen met de regio
moet inzicht geven in het effect van eventueel te treffen mobiliteitsmaatregelen
op

met als doel het
aan kan.
wordt uitgevoerd
de N276. Van

deze maatregelen

kunnen ook fysieke infra-oplossingen

maken. Deze zullen vanuit een 'beter benutten'

(zoals ongelijkvloerse

kruisingen) deel uit

worden afgewogen tegen andere mogelijke

oplossingen die gedurende het onderzoeksproces in beeld kunnen komen. Mede afhankelijk van de
uitkomsten van dat onderzoek wordt zo nodig versneld ingezet op het voorbereiden van de
planontwikkeling van maatregelen aan de N276 en Urmonderbaan. Daarbij wordt ook gekeken naar
een bijdrage van de gemeente naar draagkracht.

Acties/tiidpad:
15. De Provincie rondt samen met Sittard-Geleen,

RWS en de andere betrokken gemeenten de
Gebiedsverkenning Mobiliteitsopgave
Westelijke Mijnstreek in mei 2021 af.
16. De financiële consequenties van de noodzakelijke fysieke maatregelen aan de provinciale weg
N276 worden vanaf 2022 in de investeringsbegrotingen van de provincie en de gemeente
Sittard-Geleen

opgenomen.

11.
Chemelot (Industrial Parc (lP) en Campus)
De transformatieopgave
van Chemelot heeft ook gevolgen voor de mobiliteit van en naar Industrial
Parc en de Campus. Zowel personenvervoer als ook goederenvervoer zullen fors groeien. Chemelot
zal naar verwachting in steeds grotere mate afhankelijk worden van werknemers uit België en
Duitsland. Punt van aandacht is ook de verkeersafwikkelingen
bij een calamiteit op de site.
Hulpdiensten

dienen de site zo goed mogelijk te kunnen bereiken terwijl ander verkeer de omgeving

zo snel als mogelijk dient te verlaten.
Onlangs is besloten tot de uitbreiding
vrachtwageningang wordt verplaatst.
de huidige exploitatie

van de Chemelotcampus. Daarvoor is noodzakelijk dat de
De kosten bedragen € 6,0 mln. Daarvan kan € 3,2 mln. gelet op

worden opgebracht door de exploitant

(Chemelot Research facilities BV). Het

resterende bedrag van € 2,B mln. wordt door de gemeente ingebracht. De grondexploitatie van de
uitbreiding van de campus wordt ondergebracht in de entiteit Chemelot Research Facilities, waarvan
de directie van de Chemelot campus de functie van managing director vervult en de Provincie
(indirect) 100% aandeelhouder is. De gemeente zal die bijdrage van € 2,B mln voor de verplaatsing
van de vrachtwageningang ter beschikking stellen. Die bijdrage moet in ieder geval staatssteun-proof
zijn. Daarnaast streeft de gemeente naar een sterke re betrokkenheid van de gemeente bij de
(toekomstige)
ondersteunt

ontwikkeling

van Chemelot, de Chemelotcampus

en omgeving. De Provincie

dat streven.

Acties/afspraak:
17. De gemeente Sittard-Geleen draagt € 2,B mln. bij aan de verplaatsing van de vrachtwageningang.
lB. Samen met de Provincie wordt voor 15 september 2020 uitgewerkt op welke wijze de
betrokkenheid
Chemelotcampus

van de gemeente ook (in formele) zin bij de ontwikkeling

van Chemelot en de

kan worden versterkt.

Acties/tijdpad:
19. Binnen de gebiedsverkenning

Westelijke Mijnstreek

onderzoeken

Provincie en gemeente samen

met de regio innovatieve mobiliteitsconcepten
waar onder, een mobiliteitsHUB in de omgeving
van knooppunt Kerensheide. Hierbij wordt ook de noodzaak/wenselijkheid
onderzocht om een
nieuwe carpoolplek te realiseren ter vervanging van de recent gesloten carpoolplek in Urmond.

D.

Balans tussen economie, energietransitie, mobiliteit en leefbaarheid

In het noordwestelijke deel van Sittard-Geleen (en in de gemeente Echt-Susteren), in de omgeving
van Holtum (bedrijventerrein Holtum-Noord en bij VDL Nedcar) vinden verschillende grootschalige
(economische/ruimtelijke)

initiatieven

plaats. Het gaat hierbij om:

de verbreding van de A2,
mogelijke plaatsing van drie windmolens op het bedrijventerrein
Holtum Noord,
de gebiedsontwikkeling rondom VDL Nedcar op de gebieden Pasveld en nabij kasteel Wolfrath.
Ook de ontwikkelingen op en rondom Chemelot hebben evidente effecten op de leefbaarheid in de
omgeving.
Provincie en gemeente zijn ervan doordrongen dat met het oog op het behouden van de
leefbaarheid in het gebied en het draagvlak onder de bevolking voor de gewenste economische
ontwikkelingen een evenwichtige compensatie van de cumulatieve (zowel van de ontwikkelingen
economische gebied als m.b.t. energietransitie en mobiliteit) effecten op de leefbaarheid in de

op

omgeving, noodzakelijk is.
Met het oog op het behouden van leefbaarheid
Provincie een samenhangend
gebiedsontwikkeling

en maatschappelijk

pakket maatregelen

draagvlak voeren Gemeente en

uit m.b.t. zowel de verbreding van de A2 alsook de

rondom VDL Nedcar. Daarbij is rekening gehouden met de wensen van de

inwoners m.b.t. de inzet van de wettelijke

natuurcompensatie

alsmede de

leefbaarheidscompensatie.
Afspraken over aanpak compensatie:
20. Als gevolg van de verbreding van de A2 en de gebiedsontwikkeling

rondom VDL Nedcar ontstaat

een wettelijke natuurcompensatie verplichting van ca. 24,8 ha. Dit is als volgt opgebouwd:
uitbreiding VDL Nedcar 15,4 ha; aanpassing infrastructuur provinciale wegen 5,9 ha en
verbreding A2 3,5 ha. VDL-Nedcar realiseert zelf ca. 9,4 ha nabij kasteel Wolfrath. De provincie
sluit met VDL Nedcar een natuurcompensatie overeenkomst voor ca. 6,1 ha. af. Daarbij wordt
afgesproken dat de door VDL te realiseren natuurcompensatie
gerealiseerd wordt vóórdat er
aantasting van de goudgroene zone plaatsvindt. Tevens wordt in de
natuurcompensatieovereenkomst
afgesproken, dat de middelen van de door de Provincie te
realiseren natuurcompensatie door VDL beschikbaar gesteld zijn vóórdat het Provinciaal
Inpassingsplan (PIP) onherroepelijk is vastgesteld. De natuurcompensatie overeenkomst wordt
vastgesteld voor vaststelling van het definitief Ontwerp PIP in oktober 2020. Met Rijkswaterstaat
is er reeds een natuurcompensatie overeenkomst voor ca. 3,5 ha. afgesloten. Ca. 5,5 ha. van de
wettelijke natuurcompensatie wordt, in de verbinding De Rollen en het Limbrichterbos, op
grondgebied van de gemeente Sittard-Geleen gerealiseerd.
21. Daarnaast vindt 4,5 ha bovenwettelijke natuurcompensatie
plaats in en rondom Holtum ter
compensatie van de inwoners van de kern Holtum. Uitgangspunt is dat deze bovenwettelijke
natuurcompensatie wordt uitgevoerd op basis van het landschapsplan Born (schetsontwerp
2009; starthandeling uitvoering 2013). Dit is schetsontwerp is opgesteld in opdracht van de
stichting

Landschapspark Susteren. Provincie heeft € 400.000,- gereserveerd voor deze

bovenwettelijke natuurcompensatie.
22. Voor de kern Holtum wordt een leefbaarheidsfonds ingesteld met een omvang van € 300.000,gelijkelijk te dekken door Provincie, bedrijfsleven (VDL Nedcar) en gemeente Sittard-Geleen. Het
fonds wordt dusdanig ingericht, dat optimaal tegemoet kan worden gekomen aan suggesties van
inwoners voor de aanwending van de fondsmiddelen.
23. Gemeente en Provincie erkennen de verkeersoverlast van het vrachtwagenverkeer op de
Verloren van Themaatweg in Holtum. Onder meer de verkeersveiligheid bij de basisschool en de
oversteek bij de rotondes met de Gouverneur G. Ruijs de Beerenbroucklaan en de Buchterweg
worden aangepakt.

Daarnaast wordt de overlast als gevolg van het vele vrachtverkeer verminderd. Deze opgave
wordt vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid
integraal meegenomen in de reeds
opgestarte gebiedsverkenning mobiliteitsopgave Westelijke Mijnstreek. Na afronding van de
Gebiedsverkenning in mei 2021 worden gezamenlijke afspraken gemaakt worden over de uit te
voeren maatregelen en de financiering daarvan vóór het zomerreces 2021. Inzet is een
toekomstbestendige
oplossing vanuit het oogpunt van leefbaarheid en verkeersveiligheid. Bij de
oplossingsrichtingen wordt daarbij ook onderzocht of en hoe het Plan Vrachtwagen Parkeren en
de Mobiliteitsverkenning
Westelijke Mijnsteek kunnen bijdragen.

E. Veiligheid
Als de georganiseerde drugscriminaliteit
niet grondig wordt aangepakt, dan dreigt er een
oncontroleerbare situatie te ontstaan. De gemeente kan deze aanpak niet alleen oppakken. De
problematiek is het lokale niveau meer dan ontstegen. Omgekeerd kan een strengere aanpak in
Sittard-Geleen alleen tot gevolg hebben, dat de problemen zich verschuiven naar andere regio's in
Limburg.
Gemeente gaat met de politie en met ondersteuning van de Provincie de georganiseerde
drugscriminaliteit fundamenteel aanpakken. Kern daarvan is de inzet op een forse reductie van wat
spookburgers wordt genoemd.
Wat is nodig om zo'n aanpak te ontwikkelen;
I.
Het inrichten van een informatiesysteem, het bevorderen van gecoördineerde
informatieverzameling
en het inrichten van de daarvoor benodigde organisatie. Niet in de
laatste plaats behelst dat ook het inrichten van een coördinatiepunt, waar de informatie van
gemeentelijke afdelingen (sociale zaken, vergunningen, toezicht, burgerdienstverlening,
onderwijs en leerplicht e.d.) en mogelijke partners op een voorbeeldige
11.

georganiseerd.
Het vertalen van die informatie
vernieuwende

in zgn. bestuurlijke

manier wordt

barrières. Kortom een set van vaak ook

maatregelen, waarmee deze doelgroep ernstig in hun handelen wordt

gehinderd en ontmoedigd. Voorbeelden daarvan;
organiseren en uitvoeren van gemeentelijke en integrale controles van personen en panden,
waaronder

personen en panden die in relatie staan tot het netwerk van Albanees sprekende

criminelen;
uitvoeren van informatie gestuurde leegstandscontroles;
(extra) controles van adressen op basis van risico-indicatoren;
opvolging geven aan constateringen c.q. handhaving op adresfraude/de BRP.
Anderzijds gaat het om (innovatieve) (beleid)barrières, zoals de verkenning en -zo mogelijktoetsing van:
invoering van de bestuurlijke boete voor overtredingen van de Wet BRP;
maatregelen tegen malafide verhuurders;
verdere opleiding en training van gemeentelijke

111.

medewerkers

onder meer op het gebied van

documentfraude;
de inzet van hulpmiddelen bij fraudeherkenning;
inzet communicatie/voorlichting.
Duurzaam verankeren om 'dweilen met de kraan open' te voorkomen.

Dat gebeurt op 3

manieren:
De ontwikkelde werkwijze wordt structureel doorgevoerd in de gemeentelijke aanpak
(continuïteitswaarde).
Samen met de provincie Limburg zorgt de gemeente voor het delen
van opgedane kennis en ervaringen met onze partners in Limburg. Wij organiseren mede
daarom jaarlijks een evaluatiemoment met de belangrijkste partners.
En nog in enge zin; de ontwikkeling en implementatie van een programma gericht op het
stimuleren van 'bewuste en veilige keuzes' die adolescenten en jongvolwassenen (leeftijd 1222 jaar) maken in het sociale en economische verkeer en het vergroten van de
maatschappelijke weerbaarheid door bijvoorbeeld informatieverstrekking
en sensibilisering
van ondermijnende criminaliteit en/of activiteiten aan onder andere notarissen, financiële
dienstverleners en/of makelaars via bewustzijnssessies.
In bredere zin. In gebieden met een achterstand op het terrein van leefbaarheid, leegstand,
sociale problematieken zijn vaak veel organisaties actief. Om de leefbaarheid en veiligheid te
verbeteren dient naast het veiligheidsaspect ook de fysieke verbetering in een wijk, de
sociale problematiek én het gedrag van bewoners aangepakt te worden.
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Vanuit een maatschappelijk perspectief zijn door het ontbreken van een integrale aanpak de
resultaten van de afzonderlijk betrokken organisaties in veel gevallen suboptimaal te
noemen. Dus wil je echt de leefbaarheid en veiligheid verbeteren, dan heb je daarvoor een
integrale aanpak nodig. Wij stellen voor om met ondersteuning van de Provincie zo'n
integraal programma 2020-2025 te ontwikkelen voor Geleen Zuid/Centrum Geleen en tot
uitvoering te brengen. Het aardige is dat we niet van nul af aan hoeven te beginnen. Er wordt
aangesloten op het convenant dat onlangs tussen de gemeente en ZOwonen is gesloten. De
gemeente wil dat programma in 2020 ontwikkelen, samen met instellingen, inwoners en de
Provincie in 2020 en vanaf 2021 tot uitvoering brengen.
Acties/tijdpad:
24. Specifiek voor het onderdeel veiligheid en vanuit de doelstelling om bij te dragen aan een
gecoördineerde Limburgse aanpak tegen georganiseerde (drugs)criminaliteit
ondersteunt de
Provincie de bestrijding van spookburgers door de gemeente Sittard-Geleen doormiddel van:
Verbinden met organisaties met soortgelijke projecten, zowel overheid als bedrijfsleven
In samenwerking met de campus en gemeente innovatieve toepassingen onderzoeken
Expertise / bij elkaar brengen om organisatie beter weg te zetten.
Kijken in hoeverre we een aandeel kunnen pakken in de opvolging van ondermijnende
signalen. Bij voorbeeld door een nieuw op te richten provinciale flexpool BOA's.
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F.

Transformatieopgave

wonen

Eind 2016 heeft de gemeenteraad

van Sittard-Geleen

de Structuurvisie

Wonen Zuid-Limburg

vastgesteld. Belangrijkste doelstelling in de visie is het in Zuid-Limburg toewerken naar een excellent
woon- en vestigingsklimaat als belangrijke voorwaarde voor de economische ontwikkeling van ZuidLimburg en het optimaal benutten van de geografische positie van Zuid-Limburg in het hart van
Europa. Het anticiperen op demografische, economische en maatschappelijke veranderingen is
daarbij randvoorwaarde lijk.
In opdracht van de portefeuillehouders
wonen is begin 2020 de Transformatievisie Westelijke
Mijnstreek opgeleverd. De visie is in juli 2020 door de raad van Sittard-Geleen vastgesteld. Dat
gebeurt in de vorm van een startdocument op basis waarvan met partners (woningbouwcorporaties,
ontwikkelaars, particuliere woningbezitters, banken, provincie en Rijk) in gezamenlijkheid de verdere
aanpak/uitvoering wordt vormgegeven met aandacht voor de verdeling van verantwoordelijkheden,
financieringsconcepten,
experimenten en mogelijk een uitvoeringsorganisatie.
Voor Sittard/Geleen

is sprake van een tweetal samenhangende

opgaven:

Het zorgdragen voor een toekomstbestendige
woningvoorraad, met woningen die afgestemd zijn
op de veranderende woonbehoeftes inclusief de energietransitie.
Het uit de markt halen van (energetisch) afgeschreven woningen waar (op termijn) geen vraag
meer naar is. Dit zijn vooral woningen aan de onderkant van de woningmarkt.
Gelijk opgaand met de Transformatievisie heeft de gemeente bepaald dat een tweetal pilots wordt
uitgewerkt resp. in Geleen Zuid en in de kernen Guttecoven, Limbricht, Einighausen.
Prioriteit van de Provincie ligt bij het versnellen van plannen die zorgen voor meer beweging op de
woningmarkt en voorzien in woningen voor specifieke doelgroepen zoals senioren, sociale en
midden-huur en huisvesting internationale werknemers.

Acties/tijdpad:
25. De gemeente Sittard-Geleen heeft op dit moment onvoldoende projecten voorhanden om te
kunnen voldoen aan de investeringen die gevraagd worden op basis van de herijkte beschikking
Stedelijke Ontwikkeling. Aangezien de gemeente de bijdrage van de Provincie minimaal voor
hetzelfde bedrag moet co-financieren, heeft de gemeente projecten aangedragen die,
aanvullend op de lopende beschikking, konden worden ingebracht. De Provincie heeft deze
geanalyseerd en uiteindelijk voorgesteld om restant middelen niet te labelen aan nieuwe
projecten en/of nieuwe resultaatdoelstellingen
binnen 50, maar deze, onder enkele
voorbehouden, over te hevelen naar het Bestuurlijk Afsprakenkader (BAk) met de gemeente
Sittard- Geleen. Eén van de voorwaarden daarbij is dat de middelen zoveel als mogelijk te
koppelen zijn aan dossiers die een "woon-, leefbaarheid- en/of transformatie-component"
in zich
hebben. Op dit moment is nog niet exact in te schatten om wat voor een bedrag het gaat, dat
beschikbaar blijft voor het BAk. De beschikking loopt nog en met name de resultaatverplichting
omtrent de V&D kan dit bedrag nog beïnvloeden. Ingeschat wordt dat het gaat om een bedrag
van circa € 4,5 min .. Beide partijen hebben de verantwoordelijkheid
om hun restant middelen
beschikbaar te stellen voor het BAk en zodoende dus te komen tot bovenstaand bedrag.
26. Gemeente en provincie voeren nader overleg over die dossiers die binnen de looptijd van het
Kader Kwaliteit Limburgse Centra ook daadwerkelijk kunnen starten.
27. Gemeente geeft bij de uitwerking van dit BAK concreet aan op welke wijze en binnen welke
termijn zij de bestaande plancapaciteit in overeenstemming brengt met de actuele behoefte(n).
De Gemeente is daarbij bereid om gewenste plannen versneld uit te voeren en afspraken te
maken over het opruimen dan wel aanpassen van plannen met onvoldoende toekomstwaarde.

Proeftuin Centrum Geleen
Onlangs heeft de provincie Limburg een aanvullende bijdrage verstrekt voor Proeftuin Centrum
Geleen. Doel van de proeftuin

is inzicht krijgen in de manier waarop structureel

de aantrekkelijkheid

van het centrum van Geleen voor de consument en in het verlengde daarvan de omzetontwikkeling
in de detailhandel en horeca versterkt kan worden.
Aan het verstrekken van deze aanvullende middelen heeft de provincie de voorwaarde verbonden,
dat de provincie ambtelijk via de begeleidingscommissie betrokken blijft bij de nadere uitwerking van
passende (bij voorkeur woongerelateerde) activiteiten en voortgangsbewaking. Bestuurlijk wordt dit
dossier geborgd als onderdeel van dit Bestuurlijk Afsprakenkader Sittard-Geleen.

G. Cultuur
I.

Stedelijke Cultuurregio

Zuid

De samenwerking tussen de Provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen op het gebied van
cultuur wordt momenteel primair ingevuld binnen de Stedelijke Cultuurregio Zuid. Op basis van
bestuurlijke afspraken binnen de Stedelijke Cultuurregio Zuid cofinancieren de Provincie Limburg en
de gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen de proeftuinen "Ruimte voor makers", "Dans:
Right Now!" en "Film: Moving On" van het culturele veld in het kader van het Profielplan van de
Stedelijke Cultuurregio Zuid, waarbinnen culturele organisaties gezamenlijk activiteiten en projecten
ontwikkelen en uitvoeren. Sittard-Geleen vervult bovendien de (proces-)trekkersrol voor de
proeftuin "Film: moving on", neemt deel aan de bestuurlijke en ambtelijke overleggen in het kader
van de Stedelijke Cultuurregio Zuid en geeft opvolging aan de daarin gemaakte afspraken. De
Provincie Limburg heeft in de Stedelijke Cultuurregio Zuid een ondersteunings- en regierol.
In relatie tot de culturele infrastructuur van de Stedelijke Cultuurregio Zuid vindt in 2020 afstemming
plaats tussen de Provincie en de gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen inzake financiële
ondersteuning van culturele instellingen in de volgende kunstenplanperiode (2021-2024).

Acties/tijdpad:
28. Er wordt samen bezien in hoeverre de door het culturele veld behaalde resultaten in de
proeftuinen aanleiding geven voor vervolgbeleid.
gemeente Sittard-Geleen.

Termijn: t/m 2021. Primaire actie trekkersrol:

29. Bij de afstemming inzake financiële ondersteuning van culturele instellingen in de volgende
kunstenplanperiode
(2021-2024) wordt verwacht dat standplaatsgemeenten
culturele
instellingen

binnen de landelijke en provinciale culturele basisinfrastructuur

financieel ondersteunen.

(structureel)

Termijn: 2020. Primaire actie: gemeente Sittard-Geleen.

11.
Samenwerking Theater
In het Beleidsprogramma Cultuur 2020-2021 geeft de Provincie aan in de toekomst
samenwerkingsprojecten
op het gebied van professionalisering en een meer gezamenlijke
bedrijfsvoering van theaters en/of podia met een (boven) regionale spilfunctie te willen
ondersteunen, voor zover deze projecten bijdragen aan een verbetering van de positie van
Limburgse theaters of podia in het aantrekken van nieuwe/grotere producties, het vergroten van
publieksbereik of het spreiden van aanbod. Voor wat betreft Sittard-Geleen moet dit nadrukkelijk
gezien worden in het kader van de Stedelijke Cultuurregio Zuid. De gemeente Sittard-Geleen wil daar
nadrukkelijk op inspelen. Samen met de andere centrumgemeenten
moet de regionale
cultuurinfrastructuur
op een hoger plan komen. Dat betekent afstemming met de regiogemeenten
over een samenhangend en afgestemd cultureel aanbod. Dat betekent in het verlengde daarvan ook
de versterking van de cultuurinfrastructuur
zelf.

Acties/tijdpad:
30. Het is aan de theaters om met eventuele projectvoorstellen of verzoek om ondersteuning te
komen. De gemeente Sittard-Geleen kan een dergelijke samenwerking van Schouwburg de
Domijnen met één of meerdere andere theaters stimuleren, bijvoorbeeld door met de
gemeenten Heerlen en Maastricht tot een gezamenlijke visie hierop te komen. Termijn: t/m
medio 2021. Primaire actie: gemeente Sittard-Geleen.

111.

Cultuureducatie,

waaronder

muziekonderwijs

In het kader van het programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit' (CmK) is het door de gemeente
Sittard-Geleen gesubsidieerde cultuurbedrijf is De Domijnen de penvoerder die zich voor de regio
Westelijke Mijnstreek samen met de scholen en tal van culturele instellingen inzet om
cultuureducatie te borgen in het curriculum van het onderwijs. Momenteel loopt de
programmaperiode 2017-2020. Voor de opvolger, CmK 3 2021-2024, wordt van Sittard-Geleen door
het Rijk een matching van € 0,79 per inwoner verwacht.

Indien de provinciale inzet op het vlak van muziekonderwijs door middel van DOOR! Masterplan
Muziekonderwijs Limburg ook financieel kan worden geïntegreerd binnen CmK in het kader van de
honorering van de aanvragen door het Fonds Cultuurparticipatie,

kan de Provincie Limburg o.b.v.

haar cultuurbeleid de huidige bijdrage van de Gemeente Sittard-Geleen van € 0,55 per inwoner
binnen CmK 3 aanvullen tot € 0,79 per inwoner.
De gemeente Sittard-Geleen heeft besloten om de realisatie van muziekonderwijs in haar gemeente
op een andere wijze te ondersteunen, namelijk niet meer via de subsidiëring van muziekschool
Artamuse. Sittard-Geleen overweegt daarvoor in de plaats de inrichting van een makelaarsfunctie,
om vraag naar en aanbod van muziekonderwijs bij elkaar te brengen, en inschakeling van zzp-ers
voor de realisatie van het concrete aanbod aan muziekonderwijs. Van Sittard-Geleen wordt verwacht
dat het gemeentelijk aanbod op vlak van muziekonderwijs kwalitatief hoogwaardig is en blijft.
De gemeente Sittard-Geleen heeft besloten haar subsidie aan muziekschool Artamuse af te bouwen.
De toekomstige invulling van het muziekonderwijs wordt momenteel uitgewerkt, waarbij een
makelaarsfunctie het vertrekpunt is. Alle partijen hechten er belang aan dat het aanbod en de
werking van cultuureducatie, waaronder muziekonderwijs, op kwalitatief hoogwaardig niveau blijft.
Dit laat onverlet dat de rol van De Domijnen als regionale penvoerder voor het programma
Cultuureducatie

met Kwaliteit en de verantwoordelijkheid

van de gemeente wordt gecontinueerd.

Acties/tijdpad:
31. De gemeente Sittard-Geleen

levert een financiële bijdrage aan het programma 'Cultuureducatie

met Kwaliteit 2021-2024 en borgt door haar gemeentelijk
hoogwaardig muziekonderwijs

beleid het aanbod van kwalitatief

in haar gemeente in de huidige en de nieuwe CmK-periode.

Termijn: 2020-2021. Primaire actie: gemeente Sittard-Geleen.
IV.
Kennisdeling cultuursubsidies
De Provincie en de gemeente vinden het belangrijk op de hoogte zijn van elkaars (te ontwikkelen)
subsidiemogelijkheden,
bijvoorbeeld op het gebied van evenementen of (cultuur)participatie.
Voor
burgers en organisaties is het eveneens van belang dat regelingen laagdrempelig (toegankelijk) zijn
en informatie actief gedeeld wordt. Provincie en gemeenten kunnen elkaar hierin versterken.

Acties/tijdpad:
32. Partijen stemmen af hoe een te herijken participatieregeling van de gemeente kan aansluiten op
die van de Provincie, welke in ontwikkeling is. Daarnaast wordt informatie over diverse
cultuurgerelateerde
subsidieregelingen en op handen zijnde projectaanvragen daarbinnen
uitgewisseld zodat externe organisaties beter geïnformeerd kunnen worden. Termijn: 2020.
Primaire actie: Provincie Limburg.
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H. Sport
Provincie Limburg en Gemeente Sittard-Geleen streven allebei positieve effecten na, die ontstaan
door een goede sportinfrastructuur
ten behoeve van talenten, topsporters, trainingscentra en
diverse (inter)nationale sportploegen en - bonden. Deze infrastructuur stimuleert:
duurzame deelname binnen de breedtesport en beweegprogramma's
op het gebied van gezondheid en sociale cohesie;
ontplooiing van talenten en topsporters in de regio en Limburg;
branding van de regio en Limburg;
ontwikkeling

van innovaties in samenwerking

met de Brightlands campussen;

economische spin-off door uitgaven van trainingscentra,
en Limburg;
Het wegvallen van de ondersteuningsbijdrage

met positieve effecten

sportploegen

en -bonden

in de regio

van Gemeente Sittard-Geleen aan trainingscentra

en

de ondersteuningsstructuur
vormt een risico; het kan leiden tot een desinvestering van gedane
bijdragen in het verleden aan diverse accommodaties en regionale en nationale
trainingsprogramma's.

Concreet zou dit tot gevolg kunnen hebben dat RTC's of NTC's zich

genoodzaakt zien uit Limburg te vertrekken.

Ondanks het wegvallen van deze bijdrage is het

uitgangspunt dat de beschikbare accommodaties, voorzieningen, onderwijs en expertise in Sportzone
Sittard-Geleen in stand gehouden kan worden. Gemeente en Provincie hebben de gezamenlijke
verantwoordelijkheid
om voorzieningen als het Tom Dumoulin Bike Park te ontwikkelen tot
faciliteiten voor heel Limburg.

Er is nog steeds een gezamenlijke ambitie om samen een sportinfrastructuur
structureel

te blijven ondersteunen.

te realiseren en deze

De Olympische Spelen van Tokio 2020 en Parijs 2024 vormen

hierin belangrijke momenten, maar er wordt ook reeds verder in de toekomst gekeken. Op basis van
de unieke sport- en beweeginfrastructuur
die in Sittard-Geleen aanwezig is, wordt gezamenlijk
gekeken hoe met deze voorzieningen een ecosysteem voor talentontwikkeling
kan worden ingericht.
Hierin wordt de samenhang gezocht met innovatieve bedrijven gericht op voeding en techniek,
bestaande en nieuw beschikbare voorzieningen en -diensten in Sportzone Sittard-Geleen en de
sportvoorzieningen Glanerbrook en Watersley.

Acties/tijdpad:
33. Om de gezamenlijke ambitie (het in stand houden van de bestaande (top)sportinfrastructuur

in

Sittard-Geleen) te realiseren vindt er op regelmatige basis ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats.
Deze gesprekken zijn er onder andere op gericht om het besluit van Gemeente Sittard-Geleen
om de financiële ondersteuning per 2021 volledig te beëindigen, te heroverwegen (doorlopend).
34. Gemeente en Provincie gaan verkennen wat het gewenste voorzieningenniveau (o.a. op het
gebied van sport) is voor eigen inwoners, maar zeker ook voor het aantrekken van bètakenniswerkers (jonge gezinnen) naar de gehele regio (middellange termijn). Daarbij wordt
betrokken de mogelijke verbindingen die gemaakt kunnen worden tussen de Sportzone,
Glanerbrook Geleen en Watersley en tussen Vouershof en Glanerbrook.
35. De gemeente pakt de projectontwikkeling
Glanerbrook voortvarend op, inclusief het uitwerken
van een renovatievariant (gelet op kostenbesparing en duurzaamheid). Daarnaast wordt er
gekeken naar de behoefte, betekenis en draagvlak van de schaatsvoorziening in de omliggende
(Eu)regio. De gemeente kijkt bij de verdere uitwerking ook naar de behoefte en mogelijkheid van
een 50-meterbad op locatie Glanerbrook. Provincie acht het, net als Gemeente, niet wenselijk
om twee 50-meterbaden te ontwikkelen voor één en dezelfde doelgroep en richt zich primair op
Watersley, gelet op de rol die deze accommodatie speelt t.b.v. talentontwikkeling.
Door beide
scenario's (Glanerbrook en Watersley) te laten doorrekenen kan er een vanuit
bedrijfseconomische optiek verstandig besluit genomen worden, inclusief het effect van de
exploitatie van een 50-meterbad in Watersley op de continuïteit van deze voorziening (op basis
van advies van Synarchis start het vervolgproces)

I.

Jeugd en jongeren

De ambitie van zowel de gemeente Sittard-Geleen als de Provincie Limburg is gericht op het
vergroten van zelfredzaamheid en samenredzaamheid van haar burgers en het versterken van het
meedoen aan de maatschappij. Het beleid van de gemeente en de Provincie richten zich daarbij op:
het realiseren van de gewenste trendbreuk om gezondheidsachterstanden
in te kunnen lopen;
de aanpak via de ketenbenadering waarbij alle relevante partners samen werken om de
zelfredzaamheid en samenredzaamheid te vergroten;
Interventies die langdurig bijdragen aan preventie.
De provincie legt de nadruk op het uitrollen van bewezen interventies met impact en die duurzaam
zijn. Op onderstaande drie programma's gaan de gemeente en de Provincie de samenwerking
intensiveren.
I.

Lokaal programma Sittard-Geleen

In de gemeente moet iedereen mee kunnen doen en een kans hebben op opleiding en werk. Om dit
te realiseren wordt ingezet op een maximale schooljleerervaring,
goede overgang naar werk en
toegang hebben tot werk.

Acties/tijdpad:
36. De gemeente werkt aan haar basis: een integrale (financiën, leefstijl, kinderen etc) aanpak
gericht op werk en participatie met de focus op ouders met bijstandsuitkering (MBO
knooppunten).

Interventies

echtscheidingsloket,

die mogelijk ingezet kunnen worden zijn de voorzieningenwijzer,

Credohuis en Handle with Care.

37. De gemeente borgt de aanpak Kansrijke Start in haar beleid en geeft hiermee uitvoering aan de
interventies Nu niet Zwanger, Voorzorg en Stevig Ouderschap.
38. Er wordt gericht ingezet op thema's om kwetsbare personen (wo. jongeren en ouderen) langer
en veiliger te kunnen laten participeren in de samenleving, zoals armoede, verwardheid,
eenzaamheid, moeite met lezenjschrijven(integratie)
en onveiligheid. Sittard-Geleen wil hiermee
aansluiten bij de aanpak van het Programmabureau Trendbreuk.
11.

Een toekomst perspectief voor jongeren

De gemeente heeft haar (toekomstige) kwetsbare jongeren in beeld en welke mogelijke
voorzieningen nodig zijn voor de ontwikkeling van deze jongeren naar gezond-participerende
volwassen burgers. Er wordt aangesloten bij bestaande maatschappelijke diensttijd trajecten dan wel
een nieuw traject gestart om jongeren de kans te geven zich te ontwikkelen. Daarmee wordt ingezet
op bewustwording bij jongeren op de kennis en kunde die nodig is om mee te kunnen doen in de
maatschappij.

Acties/tijdpad:
39. De gemeente ontwikkelt in afstemming met de Provincie een pilot gericht op het stimuleren van
maatschappelijke diensttijd onder jongeren.
111.

Een toekomstfonds

Dit sluit aan bij de gedachte om een fonds te hebben waarbij de schulden in een fonds worden
ondergebracht om zo de kwetsbare persoon te ontlasten bij de schuldensanering en een kans te
geven op een nieuwe maatschappelijke start. Daarbij is het de bedoeling om aan te sluiten bij
bestaande voorzieningen cq infrastructuur, zoals Rechtbank Limburg, zorgverzekeraars, kredietunie,
gemeenten. Dit fonds zo een (deels) revolverend moeten zijn. We willen een verkenning willen naar
de mogelijkheden van zo' n fonds waarbij nadrukkelijk gekeken wordt naar bestaande structuren.

Acties/tijdpad:
40. Het uitvoeren van een verkenning naar de bestaande fondsen en ontwikkelingen
schulden-jarmoedeproblematiek.

rondom

Bijlage 2 - Voorwaarden instandhouding
financiële beleid gemeente
bij

Bestuurlijk Afspraken Kader
tussen

Gedeputeerde Staten van Limburg en
Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen
Tot het door de gemeente structureel
•

te voeren strikte financieel beleid behoren in ieder geval:

Conform raadsbesluit van 28 maart 2019:
Alle meevallers vallen vrij ten gunste van de algemene reserve en tekorten/tegenvallers
opgelost binnen de bestaande budgetten.
Bij de tekorten
product;

•

•

wordt volgens onderstaande

-

(sub)thema of programma(-lijn);

-

de totale begroting;

-

een ombuigingsopdrachtftaakstelling

worden

volgorde naar dekking gezocht:

Conform raadsbesluit van 13 november 2019 onderstaande
toepassen:
-

de verordening

-

de kaders voor weerstandsvermogen en risicobeheersing;
de kaders voor de openbare ruimte (ibor);

-

de kaders voor vastgoed en accommodaties.

kaders ongewijzigd handhaven en

ex artikel 212 Gemeentewet;

De gemeente zal de toepassing van deze regels periodiek, maar tenminste jaarlijks met de
provincie bespreken.

