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Inleiding 

Provincie en gemeenten stimuleren samen de ontwikkeling van het landelijk gebied. Dit 

komt tot uitdrukking in het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (p-Mjp), 

een programma dat de provincie heeft vastgesteld voor de periode 2007-2013. Via het p-

Mjp worden de doelstellingen uit het provinciaal omgevingsplan vertaald in toepassing 

van financiële middelen, met name in de vorm van subsidies vanuit het Rijk, de Europese 

Unie en de provincie Flevoland, zoals de ILG1- en POP22-gelden, waaronder LEADER. De 

gemeente Noordoostpolder heeft geld gereserveerd voor cofinanciering van p-Mjp-

projecten die in Noordoostpolder worden uitgevoerd. 

 

Momenteel is het programma in de afrondende fase. Er zijn veel projecten gerealiseerd of 

in uitvoering. De middelen die de provincie beschikbaar had voor p-Mjp-subsidies zijn op 

en daarmee is het programma aan het einde gekomen. Daarom informeer ik u nu over 

de resultaten. Als bijlage treft u het evaluatierapport aan. 

 

Doelstelling 

De resultaten van het p-Mjp-programma in beeld brengen. 

 

Voorgesteld besluit 

1. Kennis nemen van het evaluatierapport over de uitvoering van het p-Mjp-programma  

    in de periode 2007 tot heden en de aanbevelingen uit het rapport betrekken bij  

    toekomstige besluiten over dit onderwerp. 

2. De raad via de nieuwsbrief informeren over het evaluatierapport. 

 

Argumenten 

1.1 Dit is een logisch moment voor een evaluatie. 

Het programma is afgelopen. Hoewel de periode 2007-2013 nog niet om is, is het 

eindbeeld van de resultaten en bestedingen al wel duidelijk. Er kunnen in deze periode 

namelijk geen nieuwe projecten meer met p-Mjp-subsidie worden uitgevoerd. Dat komt 

omdat de Europese, rijks- en provinciale middelen voor dit programma op zijn.  

 

2.1 De raad heeft een controlerende taak en budgetrecht. 

De raad heeft in 2006 ingestemd met de gemeentelijke ambities voor dit programma. De 

raad hoort daarom geïnformeerd te worden over de resultaten van het programma.  
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1 ILG = Investeringsprogramma Landelijk Gebied. Dit is een subsidieregeling van het Rijk. 
2 LEADER = afkorting voor Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale. Het is een Europese 
subsidie voor plattelandsontwikkeling. 
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Kanttekeningen 

Er zijn geen kanttekeningen bij dit voorstel. 

 

Planning/Uitvoering 

De lopende projecten zullen volgens planning verder worden uitgevoerd en in de rest van 

de planperiode (t/m 2014) worden afgerond. 

 

Bijlagen 

1. Evaluatierapport p-Mjp. 

 

De directeur Ontwikkeling, Realisatie & Beheer, 

 


