Beantwoording vraag raadslid dhr. J. Stoffelen (fractie CDA)
inzake het voorstel tot vaststelling van het Uitvoeringsprogramma
Noordelijke Maasvallei en akkoord gaan met de biosfeernominatie
Maasheggen van het UNESCO MAB programma
Commissie 29 juni 2017

Inleiding
In de gepresenteerde stukken wordt melding gemaakt van het feit dat vier vooraanstaande wetenschappers zich bereid hebben verklaard om zich te verbinden aan de
ambities van de Maasheggen.
Enerzijds is dit noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de reeds opgedane kennis
ter zake en anderzijds om de Maasheggen als een living lab in te zetten voor studenten.
Verder wordt in de stukken aangegeven dat voor de financiering van het proces bijdrage
van de partners wordt gevraagd en dat er een subsidieaanvraag is ingediend bij AgriFood
Capital.
Vraag
Kan het college aangeven hoeveel middelen noodzakelijk zijn om het proces te
begeleiden en welke aandeel de gemeente Boxmeer moet gaan betalen in de overige
kosten welke voortvloeien uit het instemmen met de biosfeer nominatie?
Antwoord
Er is sprake van twee financiële stromen, te weten:
 Afronding EuroMAB- Nominatie
 Procesgeld tot en met 31-12-2018
Afronding EuroMAB – Nominatie
De EuroMAB is afgerond, echter er moeten nog twee zaken worden afgerond. De
Nederlandstalige versie van de Brochure en de vertaling van de Managementletter al of
niet met wijzigingen op basis van reactie van de UNESCO commissie. Het budget is reeds
beschikbaar gesteld, hier is nog circa € 8.000 van over. Binnen dit bedrag kan dit worden
betaald.
Procesgeld tot en met 31-12-2018
De Noordelijke Maasvallei maakt deel uit van de 11 regionale opgaven van Groen-Blauw
(nu duurzame leefomgeving). In de jaarplanning voor 2017 is er subsidiebudget
opgenomen op het proces te professionaliseren. In het uitvoeringsprogramma wordt in
hoofdstuk 3 Organisatiekracht dit nader beschreven. Voor dit onderdeel is € 102.000
nodig. Dit bedrag is opgesplitst in drie delen:
 Onafhankelijk voorzitter
€ 25.000
 Onafhankelijk programmamanager
€ 75.000
 Administratie
€ 2.000
Dekking:
Bijdrage AFC
Bijdrage Partners
Bijdrage Boxmeer
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€ 40.000
€ 24.500
€ 37.500
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