
Programmering MJP AVP 2016-2019 (x 1 miljoen)

Akkoord van Utrecht 10,00€              Richtlijn is nog de te verwerven en in te richten gronden uit het AvU: Oost: 431 ha verwerven/functieverandering; 2.570 ha inrichting

LAMI 0,40€                Er vindt geen wijziging plaats t.o.v. de huidige werkwijze.

Grond voor grond 14,00€              Er vindt geen wijziging plaats t.o.v. de huidige werkwijze.

Leefbaarheid kleine kernen (landelijk gebied) 2,00€                PS hebben besloten om voor dit thema het BOB-model te hanteren. Hiermee willen PS vooraan in het beleidsproces hun positie bepalen en de samenleving er vanaf het begin bij betrekken. De cie. BEM neemt hierin het voortouw. Er wordt (vooralsnog) geen verdeling van middelelen gemaakt. 

Natuurpact (ontwikkelbudget natuurrealsatie) 27,60€              Er vindt geen wijziging plaats t.o.v. de huidige werkwijze.

Provinciale Aanpak Stikstof (PAS) 7,50€                Deze gelabelde middelen zijn direct gekoppeld aan de vastgelegde herstelmaatregelen in de gebiedsanalyses en de (digitale) PAS-maatregelenkaarten. Veelal lopen de middelen via overeenkomsten tussen TBO’s en provincie.

Landbouwstructuurversterking, innovatie, jonge boeren (cof POP3) 2,80€                De kwaliteit van de ingediende projecten bepaalt waar het POP3 budget voor wordt ingezet. Er wordt derhalve  geen verdeling gemaakt tussen Oost en West.

Stadslandbouw en verbrede landbouw (cof POP3) 1,44€                De kwaliteit van de ingediende projecten bepaalt waar het POP3 budget voor wordt ingezet. Er wordt derhalve  geen verdeling gemaakt tussen Oost en West.

Inrichtingsmaatregelen AN (cof POP3) 0,39€                De kwaliteit van de ingediende projecten bepaalt waar het POP3 budget voor wordt ingezet. Een en ander is afhankelijk van de sturing door de provincie, aandacht van het collectief en het draagvlak in het gebied. Gaat via collectieven.

Beleefbare Natuur 0,75€                De begeleidingscommissie, waarin ook de gebiedscommissies in zitten, bepaalt naar welke projecten het geld gaat. Als één van de criteria kan verdeling over de provincie worden gebruikt, naast een aantal andere criteria. De helft van het geld (€0,375 mln.) gaat direct naar NMU/LEU/IVN. Zij werken aan een programma voor het aanjagen van fysieke projecten voor natuurbeleving in en rondom de stad, gericht op natuur in brede zin. Het accent ligt op het begeleiden van gemeenten en het verbinden van initiatiefnemers en gemeenten.

Routenetwerk 1,70€                Oost: 1,20 mln. In Oost zal de komende AVP periode fors ingezet worden op het uitrollen van het wandelroutenetwerk.

Grebbelinie 0,45€                Oost: 0,45 mln. Het project Grebbelinie wordt vanuit programmabureau Oost getrokken.

TOP’s 0,16€                Oost: 0,05 mln. Oost heeft een claim ingediend van €0,25 mln. voor superTOP’s voor NPUH. Deze claim is niet gehonoreerd. Er is een PM post voor de overige TOP’s geclaimd. Oost heeft €0,15 mln.vanuit de  huidige middelen beschikbaar voor verterking TOP’s.

NPUH Nieuwe Stijl 1,20€                Oost: 1,20 mln. (Nieuwe voorzitter NPUH: 0,1 mln; Procesgeld uitbreiding: 0,3 mln; Inhuur communicatiestrategie: 0,3 mln; Inhuur extern bureau: 0,15 mln; Budget BOA’s: 0,25 mln; uitvoering na toewijzing status NPH: 0,1 mln)

Stad en land 1,00€                Oost: 0,30 mln. Verbetering van de relatie stad-land is een overkoepelend thema van de LEADER groepen Weidse Veenweiden en Utrecht Oost. De doelen van programma RodS worden gecontinueerd na 2016.  
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