De thema's die hierin een rol spelen zijn wateroverlast, droogte, hittestress, waterkwaliteit en
waterbeschikbaarheid. Deze thema's zijn niet alleen sectoraal. Ze dienen integraal te worden aangepakt
met als uitgangspunt, een gemeenschappelijk/gedeelde verantwoordelijkheid.
Deze brief biedt u op hooflijnen inzicht in wat de Provincie Limburg van ons de komende periode mag
verwachten. De komende jaren werken wij aan een nadere concretisering en op gepaste momenten
zullen wij nadere uitwerkingen aan het provinciaal bestuur doen toekomen, als dan niet in de vorm van
projecten. Waar mogelijk zullen wij ten aanzien van projecten aanspraak maken op de Rijksmiddelen die
in de vorm van Regiodeal en klimaatenveloppen beschikbaar zijn
Van de Provincie Limburg verwachten wij ten aanzien van de geformuleerde opgaven en plannen een
coöperatieve samenwerking, zoals wij die ook in de afgelopen jaren van de provincie hebben ervaren.
Waar noodzakelijk en aan de orde verwachten wij daarnaast een actieve, beleidsmatige en/of financiële
ondersteuning.
Zoals in deze brief al geschreven pleiten wij echter ook voor een andere manier van werken van het
provinciaal bestuur en van de provinciale organisatie waarbij maatschappelijke opgaven meer dan ooit
integraal (en niet sectoraal verkokerd) benaderd worden. Daarnaast vragen wij van het provinciaal
bestuur om met ons de veranderende rol van de (participatie) overheid en de democratische vernieuwing
mede vorm en inhoud te geven. Voor U als formateur ligt hier een zeer belangrijke opgave omdat u in
staat bent om hiervoor de juiste voedingsbodem te creëren.
We rekenen erop dat bij de coalitievorming onze Midden-Limburgse ambities en opgaven worden
meegenomen, zodat we gezamenlijk kunnen bouwen aan een sterke provincie. Natuurlijk zijn wij graag
bereid om onze Midden-Limburgse opgaven en ambities tijdens een overleg aan u en de formerende
partijen toe te lichten. Een uitnodiging daartoe zien wij dan graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Regio Midden-Limburg
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