Intentieovereenkomst

Gezamenlijk werken aan de toekomst van Onderbanken, Nuth en Schinnen
Ondergetekenden:
1. Gemeente Onderbanken, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, mevrouw
O.M.T. Wolfs
2. Gemeente Nuth, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, mevrouw D.H.
Schmalschläger
3. Gemeente Schinnen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, de heer L.J.P.M.
Frissen
4. Provincie Limburg, gevestigd te Maastricht en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
Commissaris van de Koning, de heer Th. J.F.M. Bovens
Hierna te noemen “partijen”
In overweging nemende dat:
a. Onderbanken, Nuth en Schinnen gaan fuseren. Zij staan gezamenlijk voor de opgave om vanaf
2019 als nieuwe gemeente (werknaam ONS) een robuuste positie in de regio op te bouwen. Een
stap daarbij is het ontwikkelen van een strategische visie en een bijbehorende
investeringsagenda. ONS vormt een groen hart tussen de Westelijke Mijnstreek en Parkstad
Limburg. De landelijkheid met zijn kleine karakteristieke kernen is een sterke kwaliteit die
behouden moet blijven. De as Schimmert-Schinnen-Schinveld biedt kansen voor nieuwe
landschappelijke verbindingen, zeker met de Internationale Bau Austellung Parkstad (IBA) en de
aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg. Tegelijkertijd biedt de ‘bedrijvigheids-as’ langs de
A76 (inclusief de aansluiting van de Buitenring Parkstad Limburg) een relatief sterke werkfunctie
voor een deel van de inwoners. De hiervoor geschetste assen vormen als het ware een kompas
door het werk- en leefgebied van de nieuwe gemeente, waarlangs perspectieven en
structuurversterkende kansen voor de nieuwe gemeente kunnen worden ontwikkeld. Vanuit de
geografische ligging en kwaliteiten en aansluitend op de toekomstvisies van de drie gemeenten is
gekozen voor het motto “Leven en werken in het landschap”.

b. Burgemeester & Wethouders van Onderbanken, Nuth en Schinnen hebben een eerste
document opgesteld Strategische hoofdlijnen voor een visie en investeringsagenda (zie bijlage 1).
Deze hoofdlijnen worden in de komende maanden nader uitgewerkt. Het resultaat wordt in het
voorjaar van 2017 verwoord in een compacte strategische visie inclusief een meerjarige
investeringsagenda met concrete structuurversterkende projectvoorstellen.
c. Het College van Gedeputeerde Staten van Limburg staat positief ten opzichte van de
voorgenomen herindeling en spreekt haar waardering uit over de gestelde ambitie, visie en
plannen voor een concrete investeringsagenda voor de komende jaren. Gezamenlijk werken
gemeenten en Provincie in goed partnerschap aan de verder uitwerking van de visie en
investeringsagenda. Daarnaast zal de Provincie een voortrekkersrol vervullen als het gaat om de
voorbereidingen door de verantwoordelijke overheden van de ontwikkeling van de A76 (zie
bijlage 2).
Komen het volgende overeen:
Intentieverklaring
Voor een periode van vijf jaar wordt de intentie uitgesproken dat betrokken partijen hieraan
gezamenlijk werken. De Colleges van de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen en het College
van Gedeputeerde Staten maken daarover de volgende afspraken:
1. De Colleges van B&W en het College van GS zetten zich maximaal in om elkaar te
ondersteunen in de ontwikkeling van de visie en de op te stellen meerjarige
investeringsagenda. Zij informeren elkaar tijdig over al hetgeen hiervoor van belang kan zijn;
2. Burgemeester en wethouders zijn verantwoordelijk voor de totstandkoming van de visie en
projecten/initiatieven van de investeringsagenda en zorgen ervoor dat bij Gedeputeerde
Staten noodzakelijke informatie tijdig bekend is;
3. Burgemeester en wethouders kunnen het bij de visie en investeringsagenda horende
overzicht van voorgenomen projecten/initiatieven in overleg met Gedeputeerde Staten
aanvullen in het belang van het tijdig realiseren van de beschreven resultaten;
4. De Colleges van B&W en het College van GS spannen zich in om onder de hieronder
benoemde voorwaarden ieder zoveel als mogelijk een gelijkwaardige financiële inbreng te
realiseren. Vanuit het College van Gedeputeerde Staten zal er voor de periode van 2017 t/m
2022:
a) een bijdrage van minimaal € 5.000.000 gereserveerd worden voor de aanpak van de A76
(korte termijn) én IBA Parkstad projecten;
b) regie worden gevoerd op de noodzakelijke investeringen door de Rijksoverheid voor de
A76 op de langere termijn in nauw overleg met de regio;
c) op basis van de in te dienen projectvoorstellen door de gemeenten een inspanning gedaan
worden om deze ook in te bedden in de provinciale beleids- en investeringsprogramma’s
Deze financiële middelen zullen op projectbasis kunnen worden aangewend onder de
volgende voorwaarden:
• op basis van - voor de nieuw te vormen gemeente - structuurversterkende
projectvoorstellen;
• op basis van gedegen separate projectvoorstellen met een solide financiële begroting;
• op basis van gezamenlijk en tijdig ambtelijk en bestuurlijk vooroverleg;

• op grond van de inhoudelijke en financiële gemeentelijke en provinciale kaders;
• op basis van een streven naar een zoveel als mogelijk gelijke financiële inbreng van
gemeenten/provincie op projectbasis;
5. Indien de omstandigheden daar aanleiding toe vormen, kunnen in onderling overleg
projecten worden toegevoegd c.q. aangepast waarbij de financiële afspraken zoals in 4
genoemd leidend zijn;
6. T.b.v. een adequate uitvoering, monitoring en evaluatie onderhouden partijen geregeld
overleg. De coördinerende verantwoordelijke bestuurders zijn gedeputeerde Bestuurlijke
Organisatie en burgemeesters van de drie gemeenten. Voor de uitwerking van de
inhoudelijke thema’s zijn de gedeputeerden en wethouders verantwoordelijk.
7. De verdere voorbereidingen tot een uitgewerkt voorstel en definitieve investeringsagenda
zullen in de provinciale Voorjaarsnota 2017 alsook de gemeentelijke Kadernota’s 2017
verwerkt worden;
8. Bovenstaande inspanningsverplichting van partijen zijn niet in rechte afdwingbaar.

Aldus overeengekomen in viervoud en voor akkoord getekend d.d. 10 januari 2017

Gemeente Onderbanken
Namens het College van Burgemeester & Wethouders van Onderbanken
Burgemeester O.M.T. Wolfs

……………………………

Gemeente Nuth
Namens het College van Burgemeester & Wethouders van Nuth
Burgemeester D.H. Schmalschläger

……………………………

Gemeente Schinnen
Namens het College van Burgemeester & Wethouders van Schinnen
Burgemeester L.J.P.M. Frissen

……………………………

Provincie Limburg
Namens het College van Gedeputeerde Staten van Limburg
Commissaris van de Koning, Th.J.F.M. Bovens

……………………………

