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Samenwerkingsagenda
Versterken centra, kernen en wljken gemeente
Mook en Middelaar
Ondergetekenden,

Provincie Límburg, dan welzover het haar publiekrechtelijke bevoegdheden betreft het college van
Gedeputeerde Staten, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door gedeputeerde C.W.J.M. Roefs
en
handefend ter uitvoering van haar besluit van 10 mei 2022, hierna te noemen: "de provlncie".
en
Gemeente Mook en Middelaar, dan welzover het haar publiekrechtelijke bevoegdheden betreft het
college van Burgemeester en Wethouders, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder
T- Herings, daartoe gemachligd middels besluitvorming van í0 mei2O2Z, hierna te noemen:
Gemeente";

ïe

Hierna gezamenlijk te noemen: Partijen,
verklaren dat deze overeenkomst wordt aangegaan onder de volgende bepalingen en bedingen:

Overwegende dat:
in hel provinciale collegeprogramma 2019-2023 'vernieuwend verbinden" is aangegeven dal
de Provincie de leeÍbaarheid in de Limburgse centra, kernen en wijken wil veóeteren ter
versterking van het vestigings- en leeÍklímaat voor de bewoners;
Provinciale Stalen op 15 november 2019 het kader Kwaliteit Limburgse Centra (hierna: het
kader KLC) hebben vastgesteld en daarvoor een budgel van € 25 mln. beschikbaar hebben
gesteld;
Provinciale Staten daarbij hebben aangegêven de nadruk te willen leggen op de leeÍbaarheid
in kleine kernen, wijken, buurten en dorpen en ook aandacht te willen hebben voor

gemeenschapsvoozieningen, naluuÍ in de Limburgse centra en Flexwonen;
het accent bij het kader KLC ligt bij het beteidsthema ,wonen,;
het kader KLC alleen van toepassing is op door gemeenten ingediende voorslellen om een

integraal en samenhangend pakket aan maatregelen (hierna: voorstel) te realiseren. Dat
betekent dat voorstellen van gemeenten in hun samenhang bijdragen aan opgaven in het
fysieke, sociale en economische domein en tegemoetkomen aan het realiseren van zowel de
provinciale als de gemeentelijke ambities. De samenwerkingsagenda's zijn nadrukkelijk niet
bedoeld om lekorten in (grond)exploitaties van de gêmeente te dekken;
Provinciale Staten ler uitwerking van het kader KLC, het nadere afirvegingskader Kwaliteit
Limburgse Centra (hierna: het afrvegingskader) op 7 februari 2020 hebben vastgesteld;
Gedeputeerde Staten, die belast zijn met de uitvoering van het kader KLC en bijbehorend
afirvegingskader, bij de uitvoering van de kaders te werk gaan zoals in bijlage 1 is beschreven;

ParaaÍ wethouftr T. Herings:

PaÍaef Gedeputo€Íde dQ.'C.YrlJ;U/Roer3:

de Gemeente aan de Provincie kenbaar heeft gemaakt dat zij in (de) centra binnen haar
gemeente een opgave heefi die bijdraagt aan het verbeteren van de leelbaarheíd in onze
Limburgse centra en dat heeft uitgewerkt in diverse documenten en vastgelegd in een voorstel
(zie bijlage 2). Bii dit voorstel is tevens aangegeven welke resullaten (zie bijlage 3)de
Gemeente in de oenlra wil bereiken (inclusief beoogde effecten, aantoonbare raakvlakken met
thema's en aandachlsgebieden als beschreven in het kader KLC, relevantie voor het
afr,vegingskader, betrokkenheid van derden, een kostenraming en een dekkingsvoorstel);
Partijen middels onderlekening van deze samenwerkingsagenda afspraken len behoeve van
de realisatie van het voorstel inclusief bijbehorende resultaten schriÍtelifk willen vastleggen.

AÉikel

í

Doel van de samenwerkingsagenda

Partijen beogen met deze samenwerkingsagenda inhoudelijke en procedurele aÍspraken ten behoeve
van de realisatie van het voorstel inclusief bijbehorende resultaten (bijlage 2 en 3) schriftelijk vast te
leggen.

Artlkel

2

Samenwerklngsafspraken

De Gemeente zal de Provincie steeds gevraagd en ongevraagd adequaat, volledig en tijdig te
informeren over alle ontwikkelingen binnen het voorstel en bijbehorende resultaten (bijlage 2 en
3).

2.

Ten behoeve van een adequate uiWoering, monitoríng en evaluatie van het voorstel en
bijbehorende resultaten onderhouden Partijen geregeld overleg. De verantwoordelijk,
coórdinerende bestuurders ziln de Gedeputeerde KLC van de Provincie en de portefeuillehouder
Volkshuisvesting / wonen van de Gemeente,

3.

Zo vaak als door Partijen nodig wordt geacht, zal er een (bestuurlUk) voortgangsoverleg tussen
de Gemeenle en de Provincie worden ingepland. De Gemeente draagt zorg voor een planning
(inctusief een nulmeting) waaÍuit het proces, gericht op het realiseÍen van de in bijlage 3
omschreven Íesultaten, duidelijk blijkt. De afspraken ín dit (bestuurlijk) overleg zullen schriftelijk
worden vastgelegd.

4

Vóór

Paraaf

januari 2023 dient de Gemeente het voorstel en bijbehorende resultaten verder te hebben
uitgewerkt. Dit houdt onder andere in dat de Gemeente heeft zorggedragen voor: het
uitvoeringsgereed hebben van alle maatregelen (o.a. een ontwerp omgevingsvergunning oÍ
ontwerp bestemmingsplan ter inzage is gelegd conÍorm de daartoe geëigende procedures), het
voorhanden hebben van e€n uitvoeringplanning en een onomkeerbare dekking schriftelijk is
geborgd (besluiten zijn genomen, het voorstel is opgenomen in de begroting(en) en maximaal
gebruik is gemaakt van alle beschíkbare cofinancieringsmogelijkheden). Ook worden door
Partijen aÍspraken gemaakt over flexibiliteit met betrekking lot de concreet te behalen resultaten.
Daarnaast bespreken Partijen in goed partnerschap andere provinciale/gezamenliike dossiers
(o.a. gerelateerde besluiten) die mogelijk deze samenwerkingsagenda raken en die ook in bijlage
2 enloÍ 3 kunnen worden of reeds zijn opgenomen.
1

welhou\r T. H€rings:

ParaaÍ GedepuresÍoê'qq-c.,W.ryr-xoers:

5.

Om in aanmerking te kunnen komen voor êen Íinanciële bijdrage voor het voorstel en
bijbehorende resultaten, dient de Gemeente (na uitwerking van het voorstel en bijbehorende
resultaten zoals gesteld in lid 4 van dit artikel) binnen de Nadere subsidieregels Kwaliteit
Limburgse Centra een subsidieaanvraag in te dienen bijde Provincie.

6.

De Provincie heeft de intentie voor de realisatie van het voorstelen bijbehorende resullaten een
bedrag van maximaal€ 200.000,- te verstrekken, voor zover het voorstel en bijbehorende
resultaten voldoende zijn uitgewerkt en passen binnen het gestelde in de door Gedeputeerde
Staten vastgestelde Nadere subsidieregels Kwaliteit Limburgse Centra. Daarbijgaat de Provincie
ervan uit dat de Gemeente voor een gemeentelijke inzet van minimaal€ 280.000,- voor hel
voorstelen bijbehorende resultalen zorgt. Partijen beogen daarmee een inzel van eíerne
(markt)partiJen le genereren (exclusief de hieíegenovqrstaande opbrengsten) van circa
€ 70 mln. die gericht is op het realiseren van het voorstelen bijbehorende resultaten.
Partiien constateren dat deze Samenwerkingsagenda een bijdrage levert aan de ambities van de
Regionale lnvesteringsagenda Noord-Limburg.

7.

De Gemeente spant zich maximaal in met het oog op het verkrijgen van aanvullende middelen
om de Íinanciële behoefie(n) c.q. tekorten van het voorstelen bíjbehorende resultaten te dekken.
Daarbij zalde óemeente, mits de mogelijkheden daarvoor bestaan, het voorstel aandragen bij
(subsidie- enlof Íinanciële) regelingen van derden (o.a. Rijk en/oÍ Europa). Binnen deze afspraak
zal de gemeente ten minste een voorstel aandragen c.q. beroep doen op de ministeriële regeling
Woningbouwimpuls. De Provincie zal de Gemeente proactief wijzen op overige regelingen op
basis waarvan een beroep op extra middelen voor het voorstel'kan worden gedaan.

lndien voorgenoemde, oÍ andere aanvragen die in de toekomst gezamenlijk worden afgesproken,
tot biidragen van derden leiden dan worden de bijdragen, na aflrek van de op de aanvraag
betrekking hebbende externe vooóereídingskosten, geliJkelijk (50/50) verdeeld tussen de
Gemeente en Provincie, waarmee de maximale provinciale bijdrage op grond van de Nadere
subsidieregels Kwaliteit Limburgse Cenira lager uitvalt dan de eerder in vorig lid genoemde
inlentie van € 200.000,-. Bovendien bedraagt het evênlueel te verstrekken subsidiebedrag:
maximaal 50% van de subsidiabele kosten;
nooit meer dan de gemeenlelijke bijdrage;
maximaal het bedrag ter hoogte van de inlenlie zoals opgenomen ín deze
samenwerkingsagenda;
ten hoogste het bedrag dat Gedeputeerde Staten noodzakelijk achten om het voorslelen
bijbehorende tesullaten te kunnen realíseren.

8.

Oe Gemeente toont bij de uitwerking van het voorstel en bijbehorende resultaten tijdig, d.w.z.
uiterlijk bij de subsidieaanvÍaag op grond van de Nadere subsidieregels Kwaliteit Limburgse
Centra, concreel aan dat zonder een provinciale bijdrage zoals omschreven in artikel 2, lid 6, de
realisatie van dit voorstel en alle bijbehorende resultaten niet kan plaatsvinde-n.
.

9.

ParaaÍ

ln aanvulling op een evenluele subsidie op grond van de Nadere subsidieregels Kwaliteit
Limburgse Centra, kunnen Gedeputeerde Stalen besluiten (een) aanvullende financiële
bijdrage(n)te verstrekken, indien hel voorstelvooziet in het realiseren van provinciale ambitíes
en doelen zoals opgenomen in het collegeprogramÍna 'Vernieuwend Verbinden' en indien hel
past binnen vigerende provinciale beleidskaders

rcthoudt Tl Hcrings:

Paraaf Gedeputeerde dls. ó.St-J.MíRgèts:

10.

lndíen subsidíe door de Provincie wordt verleend voor het voorstel en bijbehorende resultaten en
indien de (markt)omstandigheden daar aanleiding toe geven oÍ indien noodzakelijk in het belang
van hel tijdig realiseren van de beschreven resultaten, kan de Gemeente het bij het voorstel
horende ovezicht van voorgenomen projecten/initiatieven, na instenrning van de Provincie,
aanvullen c.q. aanpassen.

1

1.

.

lndien subsidie door de Provincie wordt verleend voor het voorstel en bijbehorende resultaten,
dienen de in bijlage 3 samengevatte resultalen vóór l januari 2024in uitvoering te zijn. Dit houdt
in dat de Gemeente onomkeerbare (financiële) verplichtingen is aangegaan, eÍ een sluilende
businesscase beschikbaar is, waaruit blijkt dat zowel realisatie als exploitatie van het voorstel
duuzaam geborgd zijn en dat de feitelijke realisatie vóór deze datum dient te starten.

12.

Oe Gemeente spanl zich in woonruimte te realiseren voor alle in het kader KLC genoemde
specifieke doelgroepen, met name starters, ouderen en nieuwe Limburgers ((tUdel[ke)
internationale werknemers (arbeidsmigranten en kenniswerkers) en statushouders), waarbij
aandacht is voor alle aspecten/ambities in de beschreven beleidsvelden in het afwegingskader
De Gemeente zalde aan haar opgelegde taakstelling tot het huisvesten van stalushouders
binnen de daawoor geldende wettelijke termijn realiseren.

13.

De Gemeente spant zich in om (zo mogelijk ook flexibele) aanvullende woonruimte beschikbaar
te slellen dan wel te realiseren voor nieuwe Limburgers ((tij<rel[ke) internationale werknemers,
statushouders) en spoedzoekers. Daaóij geldl dat (t'rjdelijke) huisvesting voor internationale
werknemers minslens voldoet aan het keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen (SNF).
De woonruimte draagt bij aan een goede integratie van met name statushouders en
internationale werknemers.

14,

ln de gemeente zijn op dit moment geen concrete initiatieven bekend die voozien in de
huisvesting van internationale werknemers. De Gemeente biedt tijdig, dat wil zeggen uilerlijk bij
de subsidieaanvÍaag op grond van de Nadere subsidieregels Kwaliteit Limburgse Centra, inzicht
in de wijze waarop zij de huisvesting van inlernationale werknemers heeft georganiseerd c.q.
gaat organiseren en op welke wijze de Gemeente werkt aan de integratie van de internalionale
werknemers op de koíe en de lange termijn. De Gemeente betrekl de Provincie bijde
ontwikkeling van deze huisvestingsinitiatieven en houdt de Provincie actieÍ op de hoogte over de
voortgang hiervan.

15.

De Gemeenle geeft bij de uitwerking van het voorstel en bijbehorende resultaten tijdig, d.w.z.
uiterlijk bijde subsidieaanvraag op grond van de Nadere subsidieregels Kwaliteit Limburgse
Centra, concreet aan op welke wijze en binnen welke termijn zij de bestaande plancapaciteit in
over€enstemming brengt met de actuele behoefte(n), De Gemeente is daaóij bereid om
gewenste plannen op de juiste plekken geprioriteerd in beeld te brengen en versneld uit te
voeren. Tijdig, d.w.z. vóór het indienen van de subsidieaanvraag op grond van de Nadere
subsidieregels Kwallteit Limburgse Centra, worden afspraken gemaakt over hoe en op welke
termijn de Gemeente werk maakt van het opruimen dan wel aanpassen van plannen met

'
16.

onvoldoende toekomstwaarde. Een en ander waar nodig ondersteund door de Provincie.
ln die gevallen waar derden (waaronder evt. woningbouwcorporaties) betrokken zijn of zullen

worden bij het (mede.) realiseren/uitvoeren van projeclen (of projectonderdelen), die onderdeel
zijn van deze samenwerkingsagenda, zal de Gemeente de realisatie van deze projeeten borgen
door hierover met deze derden sluitende afspraken te maken, hetzij in de vorm van c.q. ala
ParaagíIFr$rder T. Herings:

Paraaf Gedeputeerde

dp-.q1w..,.mirlee7

onderdeel van zogeheten prostatieaÍspraken, hetzij in de vorm van aanvullende (anterieure)
afspraken. ln het kader van de uitwerking van het voorslel en bijbehorende resullaten, zoals
gesteld in lid 4 van dit artikel, zal c.q. zullen deze prestatieaÍspraak c.q. -afspraken respectievelijk
aanvullende afspraken tijdig, dat wil zeggen uiterlijk bij de subsidieaanvraag op grond van de
Nadere subsidieregels Kwaliteit Limburgse Cenlra, bijde Provincie beschikbaar moeten zijn.

17.

Bij de realisalie van de woningbouwplannen zoals opgenomen in het voorstel biedt de Gemeente
tijdig, d.w.z. uiterlijk bij de subsidieaanvraag op grond van de Nadere subsidieregels Kwaliteit
Limburgse Centra, inzicht in de wijze waarop natuurinclusieÍ bouwen wordt toegepast.
(https:l/wvwv.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/qebouwen/technieken-beheer-eninnovatie/natuurinclusief-bouwen ),

18. De Gemeente spant zich samen met de marktpartijen en woningbouwcorpotaties in om naast ds
fysieke component ook de sociale component in haar plannen mee te nemen. Het gaat daarbij
om de leefbaarheid van de buurt en het op orde brengen van de kwaliteit van de voozieningen
voor de verschillende (in lid 12 en 13 van dit aíikel genoemde) doelgroepen. Van belang is om
deze groepen en de huidige bewoners le belrekken in de planvorrning, vrijwilligersorganisaties en
vereniglngen zoveel mogelijk mee te nemen in de ontwikkeling en uitvoering van plannen om de
leeÍbaarheid van de wijk te verbeteren en de participatie (inclusie) van de bewoners en
nieuwkomers te bevorderen. Het gaat dan om zelfredzaamheid en samenredzaamheid. De
Gemeente toont t{dig, d.w.z. uiterlijk bij de subsidieaanvraag op grond van de Nadere
subsidieregels Kwaliteit Limburgse Centra, aan op welke wijze zij hier invulling aan geeft.

19.

De Gemeente toont tijdig, d.w.z. uiterlijk bij de subsidieaanvÍaag op grond van de Nadere
subsidieregels Kwaliteit Limburgse Cenlra, aan op welke wijze de instandhouding van de te
realiseren investeringen duuzaam wordt geborgd.

21.

De Gemeente verklaart middels onderlekening van deze samenwerkingsagenda dat alle in deze
agenda opgonomen voorstellen en plannen zijn getoetst en voldoen aan de vigerende provinciale
(ruimtelijke) beleidskaders, de Omgevingsvisie Limburg en de Omgevingsverordening Limburg
2014 en haar eventuele rechlsopvolger (Omgevingswet), alsmede aan de meesl actuele
richtlijnen op gebied van sxterne veiligheid, geluid en stikstoÍ.

Artikel3

Looptijd, vooÉijdige beëindiglng, wfiziging of aanvulling van de
samenwerkingsagenda

Deze samenwerkingsagenda lreedt in werking zodra beide Partijen deze samenwerkingsagenda
hebben ondertekend en eindigt zodra een beschikking op basis van de Nadere subsidieregels
Kwaliteit Limburgse Cenlra aan de Gemeente is afgegeven.

2.

lndien de Gemeente niet vóór 1 januari 2Q23, naar het oordeel van de Provincie, hel voorslel en
bijbehorende resultaten voldoende heeft uitgewerkt, conform het gestelde in artikel2, lid 4, koml
deze samenwerkingsagenda en de daarin vastgelegde afspraken, waaronder de provinciale
financiële intenlie zoals vastgelegd in artikel 2, lid 6, te vervallen.

3.

Wijziging, aanvulling of verlenging van deze samenwerkingsagenda geschiedt schriftelijk bij
besluit van beide Partijen.

Paraaí wethoude\Àlerings:

PaÍaaÍ Godeputeeríe'drslG,WzJ. M)Bperc

:

Artlkel

1.

2.

c

Bijhgen

Bij deze samenwerkingsagenda behoren de volgende bijlagen:

1.
2.
3.

Werkwijze Gedeputeerde Staten kader Kwaliteit in Limburgse Centra (KLC).
Voorstel van de Gemeente Mook en Middelaar.
Resultaten in samengevatte vorm.
De in lid 1 genoemde bijlagen vormen een integraalonderdeelvan deze samenwerkingsagenda.
ln gevalvan vermeende tegenstrijdigheden tussen het bepaalde in deze samenwerkingsagenda
en de bijlage(n) geldt het bepaalde in deze samenwerkihgsagenda.

AÍikel5

Slotbepalingen

Partijen zullen, indien sprake is van een geschil, trachlen dit geschil bij te leggen door middel van
(bestuurlijk) overleg vóórdat zij zich wenden tot de rechter, spoedeisende gevalbn daargelaten.
Geschillen zullen in eerste aanleg met uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Limburg.

2.
,

Een ieder verplicht zich alles wat hem bij de uitvoering van de samenwerkingsagenda têr kennis
komt en waaÍvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkenrvijs kan vermoeden, op geen
enkele manier bekend te maken aan derden, behalve voor zover enig weftelijk voorschrift oÍ
uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking verplicht.

3.

Op deze'samenwerkingsagendq is Nederlands recht van toepassing.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,
Gemeente Mook en Middelaar
namens deze,

Provincie Limburg

hee"' ilenngs
Welfur'**

ievrouw ..rs. -.".J.M. Roeis
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Mook en Middelaar
Datum: 8juni2o22

provincie limburg
Gemeente Mook en Middelaar

ParaaÍ wettt.i'ratT. H€Íings:

Pataaf G€deputéerde
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Bijlage

I b[ Samenwerkingsagenda

Werkwljze Gedeputeerde Staten kader Kwalltelt in Limburgse Centra (KLC)
1

2.

Van de gemeente wordt een voorstel venflacht waarin de idenliteit van het centrum c.q. de
kernAriiUbuurUdorp en de visie/ambilies voor de langere termijn zijn beschreven. Dit plan geeft
tevens inzicht in de beoogde effecten en resullaten op het gebied van de van toepassing zijnde
lhema's/aandachtsgebieden die de gemeente in het betreffende centrum c.q. de
kem/wijUbuurUdorp voor eên bepaalde datum bereikt wil hebben op het gebied van de in het
kader KLC benoemde crileria en bijbehorend afiregingskader.

Bijvoornoemd voorstel hoort een ovezicht van vooÍgenomen projecten/initiatieven en concrele
maatregelen waarmee de gemeente de beschreven visie/ambities en de beoogde resultaten wil
realiseren; dit ovezicht kan nadien nog worden aangevuld.Van de daarin opgenomen
projecten/initiatieven wordt aangegeven in welke mate deze bijdragen aan de onder 1 bedoelde
effecten en resultaten en welke relatie er is met (onderdelen van) provinciaal beleid zoals
omschreven in het kader KLC.

3.

De informatie m.b.t. de opgenomen projecten/initialieven moet eenduidig zijn t.a.v. inhoud,
financiën, (onhenoepelijke) deelname derden, planning en bijdrage aan de beoordelingscíteria
als bedoeld onder 1.

4

Aan de hand van de beschikbare informatíe vindt in overleg met de gemeente een prioritering
van projecten/initiatieven plaats, op basis van hun bijdrage aan de beoogde resultaten en
kansrijkheid/uitvoeringsgereedheid, die als bijlage 3 aan de samenwerkingsagenda zijn
gehecht.

5

De beoordeling van voorstellen m.b.t. de bijdrage aan de ambities in het beleidsveld Wonen
vindt plaats volgens onderstaande tabel. Elk aspect wordt gewaardeerd met 2 punten. Het
totaal aantal punten telt voor 50% mee in de score zoals gesteld onder 8, eerste
gedachtestreepje,

lndlcator

Het voorstel draagt bij aan het versnellen van de doorstroming op de
lokale woningmarkl (passend binnen de kaders van het POL)

Betaalbaarheid

Hel voorsteldraagtbij aan maer betaalbare woonruimte in de koopen/of huursector in het sociale en middeldure segment
Het voorstel draagt bij aan de behoefie aan huisvesting vanuit speciÍieke
doelgroepen, met name slarters, ouderen en nieuwkomers
(internationale werknemers en nieuwe Limburgers)
Hel voorstel draagt op de (middel)lange termijn bij aan het in
overeenstemmino brenqen van woninobehoefte en -voorraad
Het voorstelvooziet in het actualiseren van ruimtelifke plannen
(planvoorraad wonen, retailfuncties, etc.)
Het voorstel behelst maatregelen in een kern buiten de stedeliike cêntra
Het voorstel speelt in op nieuwe woonvarianlen, zoals flexwonen, tiny
houses. hoÍieswoninqen, tiideliike woonruimte en kluswoninqen
Het voorstel draagt bij aan het terugdringen van leegstaande objecten in
een kern die vanuit sociaal-maatschaooeliik ootiek onwenseliik is

Doelgroepen

lmpact woningmarkt
Woningvoorraad
Kleine kern
lnnovatie
Leegstand

PaÍaaÍ

Toellchilns

Doorstroming

wethíudlÍ

l|

H€rings:

Paraaí

Gedeprrsrrsrre

C llv-Jifïll. RorríB:

6.

Voorstellen dienen aanvullend (in lijn met de kaderstelling in het betreffende beleidsveld) te
scoren op basis van hun bijdrage aan provinciale ambities in overige beleidsvelden. De
beoordeling daarvan vindt plaats volgens onderstaande tabel. Elk aspect wordt gewaardeerd
met 1 punt indien het de ambilies in het betreffende beleidsveld ondersteunt en met 2 punten
indien vanuit het betreffende beleidsveld Íinancieelwordt bijgedragen. Het totaal aantal punten
telt voor 30% mee in de score zoals gesleld onder 8, eerste gedachtestreepje.

Toellchttis

Indlcc/Íor
Sociale Agenda

Het voorstel draagt bij aan:
het bevorderen van vernieuwende huisvesting en onderstsuning van
senioren in de wijk om zelÍredzaamheid zo lang mogelijk te
stimuleren
de inrichting van een ruimtelijke woon- en leefomgeving die rekening
houdt met de situatie van de doelgroep van de Sociale Agenda
(burgers die zich in een kwetsbare positie bevinden)
de bereikbaarheid van íaciliteiten en voorzieningen, gericht op
passend wonen met een adequate maatschappelijke ondersteuning
het bevorderen van (sociale) veiligheid en gezondheid
versterken van de participatieve samenleving
inteqratie van nieuwkomers
Het voorstel draagt bij aan:
Gebouwgebonden en gericht op klimaatmitigatie: energieproductie
(warmte en energieopwekking, energieopslag), circulariteit
Niet gebouwgebonden en gericht op Klimaatadaptatie: groen in
centrum, voorkomen wateroverlast, stadsnatuur, 1 miljoen-bornenplan. warmtestress, wateropgavên, naluur-inclusief bouwen

-

Klimaat en energie

Mobiliteit

Het voorstel draagt bij aan:
beÍnvloeding gedrag m.b.t. mobiliteit en bevorderen Smart Mobility
een betere bereikbaarhead (OV, Íïets, auto en digitaal) binnen en
tussen centra

Monumenten en
archeologie

Het voorstel draagt bij aan:
Restaureren ên herbestemmen van rijks- en gemeentelijke
monumentgn
zichtbaar, beleefbaar, toegankelijk maken en het verhaal vertellen
over het archeolooisch en historische verleden

-

Toerisme en
Ondenrvijs

Het voorstel draagt bij aan:
de toeristische en recreatieve beleving, eigenheid
(aantrekkelijkheid), selectiviteit (nieuw), identiteil en herkenbaar
profiel
inspelen op wijzigende inzichten m.b.t. huisvesting
onderwijsinstellingen (terug naar het centrum, verbreden tot

-

Cultuur

kindcentra
Het voorstel draagt bij aan:
het versterken van de regionale culturele inÍrastructuur;
het bieden van ruimte aan creatieve of culturele makers

-

Paraaf weíro-u\piT. Henngs:
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Voorstellen kunnen aanvullend scoren indien ze een bijdrage leveren aan provinciale ambities
op het gebied van samenwerking en voozieningen. De beoordeling daarvan vindl plaats
volgens onderstaande tabel. Elk aspect wordt gewaardeerd met 1 punt. Het totaal aantal punten
telt voor 20o/o mee in de score zoals gesteld onder 8, eerste gedachlestreepje.

lndlcator

Toellchtlna

Regiodeals

Het voorstel b€helsl maatregelen die passen in een gesloten regiodeal
met het riik

Overige

Het voorstel is een gezamenlijke aanpak van meer dan éón gemeente
(niet zijnde in het kader van een regiodeal of IBA), dan wel draagt bij
aan de Euregionale profilerinE van eon centrum

samenwerking

Voozieningen

Het voorstel speelt in op wlnkels en voozieningen op het gebied van
cultuur, sport en op sociaal-maatschappelijk vlak, zoals

gemeenschapsvootzisnínoen, en de bereikbaarheid daarvan
8.

De omvang van de inlêntie voor het verstrekken van een provinciale Íïnanciêle bijdrage aan een
voorstel (zoals geformuleerd in arlikel2,lid 6 vah de samenwerkingsagenda)wordt bepaald;
op basis van de inhoud van het voorstel:
de score als bedoeld onder 5 Um 7;
de te vennrachten impact voor de (bewoners van de) kem/wijk waar het voorstel wordt

.

-

gerealiseerd;

o

.

de mate waarin een provinciale bijdrage leidt tot versneld realiseren;
de mate waarin het voorstel inspeelt op nieuwe ontwikkelingen.
op basis van de volgens de bijbehorende begroting bliJkend(e):
omvang van de bijdragen van derden;
omvang van het dekkingstekort op de initiële investeringen;
potentieel opbrengend vêÍmogen van het voorstel.
rekening houdend mel:
het binnen de provincie beschikbare budget; het budget voor het kader KLC zal primair
beschikbaar worden gesteld voor de leeíbaarheid in kleine kernen, wijken, buurten en

-

9.

dorpen;
de bereidheid van de gemeente om haar publiekrechtelijk instrumentarium in te zetten
om de beoogde resultaten te realiseren;
alle geldende wettelijke kaders;
de male waarin het duuaaam in stand houden van de te realiseren investeringen is
geborgd;
de mate waarin de investering bijdraagt aan het in stand houden van de kwaliteit in een
kem buiten de stedelijke centra;
de mate waarin burgers bíjdragen aan het realiseren van (onderdelen van) het voorstel;
de Íinanciële en organisatorische draagkracht van de geme€nte; en
de mate waarin de gemeente haar Íinancieel beleid en instrumentarium op orde heeft.

Aan de intenlie zoals geformuleerd in artiksl2, lid 6 van de samenwerkingsagenda worden
voonraarden verbondeh, gericht op het realiseren van het voorslel. De intentie vervalt, indien
de gemeente niet binnen een overeen te komen periode na ondertekening van de
samenwerkingsagenda, het voorstel en bijbehorende resultaten verder heeft uitgewerkt.

Paraaf wethouderv H€angs:
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10.

Een eventuele provinciale bijdrage bedraagl niel meer dan 50% van de initiële subsidiabelê
kosten (het totaal van de investeringen die nodig zijn om het projecUiniliatief te realiseren,

conform de ingediende business case) en nooit meer dan de gemeentelijke bijdrage. Bovendien
bedraagt de eventueel le verstrekken subsidie ten hoogste het bedrag dat Gedeputeerde
Staten noodzakelijk achten om het voorslel en bijbehorende resultalen te kunnen realiseren en
zal het bedrag nooit hoger zijn dan de inlentie zoals opgenomen in artikel 2, lid 6 van de
samenwerkingsagenda mel de betrefÍende gemeente. Gedeputeerde Staten verlenen géén
brjdrage indien het ingediende vooÍslel en/oí bijbehorende acties en Íesultaten indruisen tegen
vigerend provinciaal beleid.
11

Hel daadwerkelijk beschikbaar stellen van middelen vindt plaats nadat de
samenwerklngsagenda door de Gemeenle en de Provincie is ondertekend, aan de
voonraarden zoals omschreven in de samenwarkingsagenda is voldaan, de gemeente (na
uitwerking van het voorstel en bijbehorende resultaten) een subsidieaanvraag bij de Provincie
heeft ingediend en het voorstel past binnen het gestelde in de Nadere subsidieregels Kwaliteit
Limburgse Centra. Voor het daadwerkelijk beschikbaar stellen is in ieder geval noodzakelijk dat
er door de gemeente een onomkeerbare betalingsverplichting is aangegaan en dat er een
sluitende business case beschikbaar is, waaruit bli.ikt dat zowel realisatie als exploitatie van het
voorstel duuzaam geborgd zijn en dat de feitelijke realisatie vóór 1 januari 2024 slarl.
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Voorstel gerneente Mosk en Middelaar
voor de SaFnenwerkingsagenda met de
Provincie Lirnburg

Molenhoek Zuid
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Cemeente Mook en Middelaar
lnleiding
Er is op dil moment sprake van een woninglekorl in Nederland. Dit tekort is niet in iedere regio even
groot. Gemeenle Mook en Middelaar is de meest noordelijke gemeente van Limburg. Dat houdt in dat
er buiten de woonregio noord Limburg ook een grote mate van interactie buiten de provincie. Gezien
de nabijheid van Nijmegen is de lokale woningmarkt sterk met deze regio veryveven. ln de regio
Amhem Nijmegen is er sprake van een aanzienlijk tekort aan woningen. Dit geldt ook voor de
gemeente Mook en Middelaar.
Het huidige woningbouwprogramma (de harde woningbouwplannen) van Mook en Middelaar is
onvoldoende om aan de woningvraag te kunnen voldoen. Mook en Middelaar is daarom op zoek
gegaan naar locaties waar een substantieel aantal woningen gebouwd kunnen worden. Een mogelijk
geschikte locatie is het gebied Molenhoek Zuid, tussen de Rijksweg, de Maas, de Bredeweg en het
bedrijventenein 't Halder. Het gebied grenst direct aan de kem Molenhoek. De huidige invulling van
het gebied bestaat uit een le saneren bedrijÍsterrein, enkele woningen en een deel agrarische grond.
Regio Arnhem Nijmegen is één van de regio's waarvoor een woondeal is opgesteld. Daaóij is de
localie Molenhoek Zuid als mogelijke versnellingslocatie opgenomen.
Eind 2020 is met drie ontwikkelaars, die grondposities hebben in het gebied een intentieovereenkomst
gesloten om de mogeliikheid van de gebiedsontwikkeling te ondeaoeken. Builen de ontwikkelaars
heeft ook de gemeente een grondpositie in het gebied. h 2A21 is hiervoor een gebiedsvisie opgesteld.
Deze is op 10 maart 2022 vastgesteld.

Regionale woonvisle Noord-Limbwg 2020-2024
De samenslelling van de bevolking verander{ al geruime tijd. Mensen worden ouder en het aantal 1
persoonshuishoudens ís sterk loegenomen. Dit houdt in dat er een mismatch is ontstaan tussen het
bestaande woningaanbod en de vraag. De regionale structuurvísie 2016 bevatte daarom een
regionaal actieprogramma met als doel om de bestaande plancapaciteit te reduceren en daarmee
ruimte te creëren voor plannen die kwalitatief een betere aanvulling vormen op het woningbestand.
Voor gemeente Mook en Middelaar was een opgave geformuleerd om het geplande aantal woningen
daarbij terug te brengen met 150 woningen. ln de regionale woonvisie is aangegeven dat Mook en
Middelaar het aantal woningen in dat kader met 230 heeft weten te reduceren. Mel deze reductie is er.
ruimte ontstaan voor kwalitatief goede woningbouwplannen.

lnmiddels is het momenten op de woningmarkt compleet gewijzigd. De crisis is reeds enkele jaren
gelden beëindigd, en er is op dit moment zelÍs sprake van woningnood. Mook en Middelaar neemt in
dat opzicht een biizondere posilie in binnen Noord-Limburg, aangezien het ook deel uitmaakt van de
woonregio Arnhem Nijmegen. De regio Arnhem Nijmegen kenmerkt zich door een snelle groei en
sterk oplopende woningtekorlen. Op 4 maarl 2020 is er een woondeal gesloten met de 18 gemeenten
in deze regio, waaronder gemeente Mook en Middelaar. De woondeal moet er voor zorgen dat er
sneller meer betaalbare huur en koopwoningen worden gebouwd, Binnen deze woondeal is
Molenhoek Zuid als een mogelijke versnellingslocatie benoemd. Met een aanzienliik aandeel
gestapelde woningen en een duideliike focus op.betaalbare en sociale woningbouw past de
óntwikkeling van Molenhoek Zuid prima in deze ambitie. Voor de woondeal als geheel zijn vanuit het
Rijk en provincie Gelderland enige middelen beschikbaar, dil leidt echter niet tot Íinanciële
ondersteuning van Molenhoek Zuid.

Marktanalyse ontwikkelaars
Door de ontwikkelaars is een marklanalyse opgesteld. Ook daaruit blijkt dat de ontwikkeling in
Molenhoek-Zuid zeker kansrijk is. Er bestaat voldoende vraag naar grondgebonden starterswoningen
(tussenwoningen) voor jong en modaal en startende carrièrernakers, hoekwoningen, tweekappers en
vrijslaande woningen voor carrièremakers met kinderen die kiezen voor buiten leven,
levensloopbestendige grondgebonden woningen voor vitale emplyhesteB en appartementen voor
zorgeloze ouderen die genielen van het buitenleven. Daarnaast is er ruimle voor een invulling voor
sociale woningbouw met aandacht appartementen voor met name senioren.
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Gemeente Mook en Middelaar
Schetsplan
Bij het haalbaarheidsondezoek is uitgegaan van een WoonwiJk van ongeveer 250 woningen. Daarbij
is, rekening houdendmet de woonbehoefie en in aansluiting op de uitgangspunten uil de woondoal
een woningbouwprogramma opgesteld waarbij ton minste 20o/ovan de wontngen sociale
huunroningen zijn en in hot totaal 50% van de woningen lbetaalbaar' zijn.

De gewenste programmaverdeling:

.
o
o

20lo sociale huur;
30o/o betaalbaar (mix van bereikbare koop (<NHG) en middeldure huur;
(maximaal) 50% vrije sector.

ln het schelsplan wordt ultgaan van een mix van grondgebonden woningen en appaÍtementen. Het
gaat daaóij om ongsveeÍ í40 grondgebonden woningen en 110 appartementen.
Het voorlopige woningbouwpÍogramma voor de categorie sociale huur.on bereikbare/betaalbare koop

(totaal250 woningen) ie als volgt

o 16 rijwoningen (sociale huur)
. 35 appartementen (sociale huur)
. 15 riiwoningen (midenhuur)
o 10 appartementen (middenhuur)
o { rijwoningen (bereikbare koop)
o 16 appartementen (bereikbare koop)

De overige 125 woningen vallen in de vrile sectot. 0aaÈli is een ondervsrdsling gemaakt waarbiJ de
helft valt in de categorie middeldure koop (waaronder 14 patioroningen) en de helfr dure koop betreft.

Duurtaamheld
Bij het opetellen van de visie en het schetsplan is ook aandacht besteod aan versctrillonde vormsn
van duurlaamheid binnen de plannen. Het gaat daarbij om duuaaámheld van de woningen, waarbij
het uitgangspunt energieneutraliteit wordt gehanteerd. Maan ook is er gekeken naar de rnogelijkheden
met betrekking tot klimaatadaptatie en biodiversileit, mobiliteit en circulaire ontwikkeling. Dit heell tot
het volgende ambitie gcloid:
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Gemeente Mook en Middelaar
Vewolg
De voorbereiding voor de beslemmingsplanprocedure zijn inmiddels in gang gezet. Een aantal

ondezoek is al opgestart. Volgens planning wordt het bestemmlngsplan voor het einde van 2022
vastgesteld. Na vaststelling van het beslemmingsplan kan een slarl worden gemaakt met de
voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de woonwijk.
Met de samenwerkende ontwikkelaars wordt een overeenkomst opgesteld, waarbij onder ander het
woningbouwprogramma wordt vastgelegd.

Globale planning:

r
r
o
.

Vaststelling bestemmingsplan (voor) 31 decnmbr 2022
Uitwerking ontwerpen en verkoop
Start sloopwerkzaamheden en bouwrijp maken Q22023
Start bouw Q4 2023

Toetsing kader Kwaliteit Limburgee Centra
ln het Kader Kwaliteit Limburgse Centra is een aantal criteria benoemd waarop de plannen een
bijdrage leveren aan het beleidsveld wonen. ln onderslaand ovezicht zijn de diverse indicator kort
uilgewerkt:

lndicatoÍ
Doorstroming

Toelichting
Het betreft een woonwijk, waarbijwordt

gebouwd voor diverse doelgroepen. Een
belangriike aandachtsgroep daarbi,i is senioren.
Door het creëren van geschikte woonruimle voor
deze doelgroep, komen elders woningen vrij.
Maar ook het beiden van ruimte voor een
volgende stap in een woon carrière biedt ruirnte

vool dqorqtroming qlders.
Eetaalbaarheid

ln de plannen wordt uitgegaan van een
verdeling van:

.
.
r

2Ao/o

sociale huur;

307o betaalbaar (mix van bereikbare

koop (<NHG) en middeldure huur;
(maximaal) 50% vrije seclor.
Dat hóudt in dat minimaal 50% van de woningen
Doelgroepen

lmpact woningmarkt

Woningvoonaad

Kleine kern

lnnovatie

ParaaÍ mthorltd?V}lerings:

betaalbaar / bereikbaar zijnftei Oètreft áàn wijk met een divers
woningaanbod. Er is wel speciale aandacht voor
woonruimte voor senioren en starlers.
Heiplan sluit aan op de woonbehoefte in de
gemeente, Tevens is er door de ontwikkelaars
een marktanalyse uitgevoerd. Ook daaruit blijkt
dat er behoefte is qql deze woningen.
De woningvoorraad in Mook en Middelaar is op
orde. Eerder is al kritisch gekeken naar de
bestaande planvoorraad.
Het woningbouwplan is gelegen in de kern
Molenhoek. Gemeente Mook en Middelaar
be,treft een ggqreglte van 4 klginq kqmgq,
De innovatie is mel name le vinden op het
gebied van duuzaamheid. Er is aandacht voor
circulariteil. Er wordt gekeken naar beperking
van grondstoÍfengebruik en gebruik van
hernieulvbare materialen. Ook wordt op de
mogelijk van remontabele bouw bekeken.
PaÍeaÍ G€depuf-^'--'

Gemeenne Maok en

Middelaar

I Leegstand
wordcn. HettdtiÍbtenein he€ft een omvang
van onggvecr 12.900 m2, waawsn ists meêrdan
de hetfi is bebouwd
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