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Aanleiding
Het project landschappelijke beplanting de Heurne is een project om het landschap in de omgeving
van de Heurne te verfraaien. Het project is gebaseerd op een initiatief vanuit Heurns Belang. In het
begin van dit jaar is tijdens de algemene ledenvergadering een presentatie gehouden over de
subsidiemogelijkheden voor het landschap. Vervolgens is er een inventarisatieronde gehouden
waaruit ruim 40 initiatiefnemers zijn gekomen. De projecten zijn over het algemeen aanleg en
onderhoud van landschapselementen.
Deze deelnemers zijn bezocht door het Particulier Agrarisch Natuurbeheer (PAN). Het PAN heeft de
plannen in overleg met de deelnemers uitgewerkt tot beplantingsplannen. Op dit moment zijn de
plannen gereed voor uitvoering.

Inhoud mededeling
Het project landschappelijke beplanting de Heurne dient plaats te vinden in de periode: december
2009 – maart 2010. Dit is namelijk het plantseizoen en de enige periode waarin aangeplant kan
worden. Ons College wenst uitvoering te geven aan dit project voordat de subsidie is ontvangen.
De gemeente kan subsidie aanvragen voor aanleg en beheer van landschapselementen. Deze
subsidie wordt aangevraagd in het subsidieprogramma Vitaal Gelderland. Dit is een
subsidieprogramma in het kader van het PMJP (Provinciaal Meerjaren Programma). Het subsidie
percentage bedraagt 75%. De overige 25% dient vanuit de gemeente gefinancierd te worden.
De Totale kosten voor dit project bedragen € 100.070,16 de uiteindelijke kosten voor de gemeente
(25%) bedragen € 25.017,54.
Aangezien de definitieve subsidiebeschikking in december nog niet verleend is zal de gemeente
garant moeten staan voor eventueel niet subsidiabele projecten. Naar aanleiding van de pilot IJzerlo
van vorig jaar en de beschikbare middelen bij de Provincie kunnen wij met grote zekerheid zeggen dat
de aanvraag positief wordt beschikt.
Om minder voorstellen naar in het college te moeten behandelen wordt de verantwoordelijke
wethouders gemandateerd om besluiten te nemen. De portefeuillehouder plattelandsontwikkeling
wordt gemandateerd om te besluiten over projecten en ontwikkelingen die binnen het door de raad
vastgestelde Landschapsontwikkelingsplan (LOP) en Plattelandsbeleid passen.
Door de verantwoordelijkheid bij de portefeuillehouder te leggen ontstaat minder druk op het voltallige
College en kunnen projecten en aanvragen sneller worden afgehandeld. Het College en de Raad
zullen periodiek op de hoogte worden gesteld.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:
- projectenmap Landschappelijke Beplanting de Heurne, deel 1 + 2
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