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ONDERWERP:
Subsidie en bestedingsdoelen 'Met Fruit Erop Uit'.

ADVIES:
1. Kennis te nemen van de vastgestelde en ontvangen subsidie voor het project ‘Met Fruit Erop Uit’;
2. In te stemmen met de in de toelichting voorgestelde bestedingsdoelen._____________________
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AANLEIDING
Op 18 september jl. is van de Dienst Landelijk Gebied de beschikking voorde vaststelling van de subsidie 
voor het project ‘Met Fruit Erop Uit’ ontvangen. De vaststelling heeft plaatsgevonden op grond van de 
subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg resp. de regeling Plattelandsontwikkelings- 
programma 2007-2013 (EU POP.323.40747).

Het totaalbedrag van de subsidie dient nog te worden opgenomen in de begroting 2014 waarbij deze 
worden gekoppeld aan de dóórontwikkeling van het project met fruit erop uit._______________________

MOTIVATIE
De subsidie voor het project ‘Met Fruit erop Uit’ wordt op basis van de werkelijke kosten binnen de 
projectperiode (7-2011/7-2013) uiteindelijk toegekend voor een bedrag van € 69.885,70.
Dit totaalbedrag is voor € 38.966,68 bestemd voor de product-ontwikkeling met inzet van IKL en 
Staatsbosbeheer (IKL €28.064,97 en Staatsbosbeheer € 10.901,71).

Een bedrag van € 30.919,02 is besteedbaar voor de dóórontwikkeling van Met Fruit Erop Uit. In het kader 
van Toerisme & Recreatie gaan we in de dóórontwikkeling van Met Fruit Erop Uit de komende jaren aan 
de slag met onder andere de thema’s Fruit & Landschap, Smaak & Beleving en Innovatie & Events. 
Betrokkenheid en economisch draagbare initiatieven in de ketenbenadering worden daarbij waar mogelijk 
gefaciliteerd. In de ketenbenadering wordt onder andere samen met de onlangs opgerichte Coöperatie 
Met Fruit Erop Uit gezocht naar uitbreiding van het aanbod en beleving op unieke/strategische locatie(s). 
Concreet kan met de realisatie van een streek- en gastronomisch centrum ‘De Fruitfabriek’ aan de 
Kampweg in Gronsveld invulling worden gegeven aan een verbinding van onder andere 
streekgastronomie, cultureel erfgoed, landschap en toerisme c.q. Met Fruit Erop Uit. Een 
bezoekerscentrum met een fruit- en streekmuseumfunctie gekoppeld aan de ketenbenadering van 
fruitproducten, -verwerking, leerwerkbedrijf techniek en houtbewerking, dorpsbierbrouwerij proeflokaal, 
verkoop streekproducten, landtuinen etc. Inmiddels zijn de gesprekken met stakeholders waaronder 
Stichting Grüeles opgestart. Naar verwachting zal in de eerste helft 2015 een eerste bijdrage kunnen 
worden gedaan in het kader van de ontwikkeling en deelrealisatie._______________________________
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FINANCIËLE GEVOLGEN EN DEKKING
Zoals vermeld onder de paragraaf aanleiding is een beschikking van Dienst Landelijk Gebied ontvangen 
met betrekking tot de vaststelling van de subsidie voor het project 'Met Fruit Erop Uit’. De hoogte van de 
subsidie bedraagt conform deze beschikking € 69.885,70.

Deze subsidie en de bijbehorende bestedingsdoelen dienen in de begroting 2014 en meerjarig verwerkt te 
worden.

De verdeling van de subsidie en de bijbehorende bestedingsdoelen is als volgt:
• € 38.966,68 (van het totaalbedrag van € 69.885,70) komt ten gunste van 2014 en dient als dekking 

voor bijdragen in 2014 aan IKL (ad € 28.064,97) en Staatsbosbeheer (€ 10.901,71) in verband met de 
inzet personeel en produktontwikkeling project ‘Met Fruit Erop Uit’;

• € 30.919,02 (van het totaalbedrag van € 69.885,70) komt ten gunste van 2015 en dient als dekking 
voor een bijdrage in 2015 in de realisatie van het streek- en gastronomisch centrum 'De Fruitfabriek'.

Via de bijgevoegde administratieve begrotingswijziging worden de hiervoor genoemde mutaties 
(ontvangen subsidie en bijdragen) verwerkt in de begroting 2014 en meerjarig.______________________

INKOOP- EN AANBESTEDINGSNOTA
N.v.t.

PERSONELE GEVOLGEN
N.v.t.

PARTICIPATIE
Betrokkenheid lokale-regionale stakeholders waaronder Stichting Grüeles, Coöp Met Fruit Erop Uit, IVN 
etc.

OVERLEG MET DE PORTEFEUILLEHOUDER
Met portefeuillehouder G. Jacobs is afgestemd over het voorstel. De portefeuillehouder kan zich vinden in 
het voorstel.

PLANNING
Start begin 2015.

COMMUNICATIE
T.z.t.

BIJLAGEN
Naam bijlage: Documentnummer: Digitaal beschikbaar Ja / Nee
Administratieve
begrotingswijziging

3526 Ja
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