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Geachte Raad,
Zoals aangegeven in de Raadsinformatiebrief inzake Buitengoed Geul & Maas
(BGM) van 4 december 2018 hebben diverse ondernemers, eigenaren, adviseurs
en inwoners binnen het gebied zich samen ingespannen om vanuit 'Lessons
learned' en concrete resultaten inhoud te geven aan het BGM van de toekomst.
Verenigd in de praktijkschool BGM willen ze de investeringen gedaan door de
overheden nu maatschappelijk laten renderen voor het gebied. Middels bijgevoegde
glossy hebben ze de resultaten van de eerste fase van de Praktijkschool en het
beoogde vervolgtraject in beeld gebracht.
Zoals ook reeds aangehaald in de betreffende raadsinformatiebrief is er de
afgelopen tijd gewerkt aan een Bid ten behoeve van de provinciale verkiezingen en
coalitieonderhandelingen om ook bij de Provincie !anger commitment te organiseren
voor BGM voor de periode tot 2022. Bijgevoegd Bidboek geeft de lijnen aan
waarlangs wij (3 gemeenten en ondernemers) onze bijdrage willen leveren aan de
nagestreefde doelen van de provincie Limburg en het Nationaal Landschap ZuidLimburg ten aanzien van o.a. natuur en landschap, erfgoed, recreatie en toerisme,
en participatie van burgers en ondernemers.
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"Kunnen overheden en ondernemers een werkende alliantie aangaan waarin de
faciliterende en sturende kracht van overheid en de energie en creativiteit van
ondernemers echt bij elkaar optellen? En kunnen 3 gemeenten (Meerssen,
Maastricht en Valkenburg aan de Geul) samen een nieuwe entiteit bouwen waarin
niet de individuele belangen tellen, maar waarin het collectieve doel leidend is?
Het antwoord is: ja. Welkom bij het Buitengoed Geul & Maas!
Een nieuw toeristisch en economisch gebied dat groeit op samenwerking en
synergie. En dat nieuwe waarde creeert in het hart van Zuid Limburg. In dit BID
willen we u meenemen in de plannen, het proces, de status quo, maar vooral ook
de toekomst en kansen van het BGM als blauwdruk voor gebiedsontwikkeling en
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belangen overstijgende samenwerking in Limburg. Buitengoed Geul en Maas laat
zien hoe het samen kan!"
Deze tekst uit het Bidboek Buitengoed Geul & Maas laat zien waar we ondernemers en overheden- voor staan en waar we voor willen gaan. Vanuit het
proces van minder overheid naar meer ondernemers, is een ambitie en
uitvoeringsprogramma geformuleerd. Deze ambitie vindt u terug in het Bidboek.
Wanneer u het Bidboek leest, zult u zien dat het Buitengoed Geul & Maas op vele
punten uitvoering geeft aan de diverse belangen en doelstellingen van onze
gemeente en daarin naadloos de rol van katalysator kan vervullen. Een rol waaraan
ondernemers en overheden samen invulling willen geven.
Om dit te realiseren is blijvende steun van de deelnemende gemeenten en de
Provincie Limburg onontbeerlijk. Met het Bidboek vragen wij de Provincie Limburg
ook de komende jaren het proces te blijven steunen en vragen wij daarnaast om
een bijdrage van €16 miljoen te reserveren in de nieuwe coalitieperiode, om de
ambities in het gebied te verwezenlijken.
Het Bidboek is tijdens de conferentie stad-landzones Nationaal Landschap Zuid
Limburg op 13 februari jl., door ondernemers en gemeenten, aangeboden aan de
gedeputeerden Mackus en Theunissen.
Daarnaast wordt het toegezonden aan alle leden van Provinciale Staten en de
raadsleden van de drie betrokken gemeenten.
Wij vertrouwen erop dat het Bidboek meer dan voldoende perspectief biedt om ook
de komende jaren met volle kracht verder te werken aan een Buitengoed Geul &
Maas waarin we laten zien dat het echt samen kan. Daarbij rekenen wij ook op uw
inzet en steun om het Buitengoed Geul & Maas verder te laten groeien.
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