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PMJP 1100009 P-MJP bijdrage voor 
'Multifunctioneel Centrum Het 
Rietveld Nagele' 
(projectnummer PMPVB7037

2011-01-12 - Gehoord hebbende het advies van de Lokale Actie Groep LEADER in 
POP (LAG) te besluiten om een pMJP-bijdrage van maximaal € 
500.000,-, zijnde 47,92 % van de eligibele projectkosten ad € 1.043.352,- 
(excl. BTW), toe te kennen aan "Stichting Multifunctioneel Centrum 
Nagele" voor de uitvoering van het project " Multifunctioneel Centrum 
Het Rietveld Nagele";
-  Bovenstaand bedrag ten laste te brengen van maatregel 9.4.3 
'Leefomgeving' (POP2 fiche 413), zijnde € 500.000,- (excl. BTW) ten 
laste van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (P0P2).
-  Bovenstaande bijdrage toe te kennen onder de opschortende 
voorwaarde dat met Stichting Multifunctioneel Centrum Nagele een 
pMJP-overeenkomst wordt gesloten en nagekomen;
-  Stichting Multifunctioneel Centrum Nagele middels bijgaande 
beschikking op de hoogte te stellen van het besluit.
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en
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PMJP 1093172 PMPVB10070 - Nota - 
Wegbeplanting langs provinciale 
wegen (tranche 1)

2010-12-22 Vanuit het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (pMJP) 
de subsidieaanvraag van de provincie Flevoland voor aanleg en herstel 
van wegbeplanting langs provinciale wegen te honoreren met een 
subsidie van maximaal € 580.710,- zijnde 100% van de totale 
subsidiabele kosten ad € 580.710,-. excl. BTW, onder de opschortende 
voorwaarde dat met de projectaanvraag een p-MJP-overeenkomst wordt 
gesloten en nagekomen;
Het bedrag van € 580.710,- van de onder 1 genoemde subsidie ten laste 
te brengen van provinciale middelen p-MJP maatregel 321 "ontwikkelen 
en herstellen van wegbeplanting" ad € 290.355,- en POP2 maatregel 
fiche 323 met middelen van het ELFPO ad € 290.355,-.

conform Actief Subsidiebesluit
en
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niet gelabelde 
subsidie
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MW 1093615 PMNFL10110 - Nota - Aanleg 
fietspad Kuinderbos verbinding 
Flevoland naar Friesland

2010-12-23 - Vanuit het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (pMJP) 
de subsidieaanvraag van Staatsbosbeheer voor de aanleg van een fietspad 
door het Kuinderbos te honoreren met een subsi-die van maximaal € 
47.825,50 zijnde 50% van de totale subsidiabele kosten ad 95.651,- 
exclusief, BTW onder de opschortende voorwaarde dat met de 
projectaanvraag een p-MJP-overeenkomst wordt gesloten en 
nagekomen;
- Het bedrag van € 47.825,50 van de onder 1 genoemde subsidie ten laste 
te brengen van p-MJP  maatregel 9.3.1. 'Toeristische activiteiten',  POP2 
maatregel 313. Het resterende bedrag wordt bekostigd door 
Staatsbosbeheer en de gemeente Noordoostpolder.

conform Actief Subsidiebesluit
en

Toekennen 
niet gelabelde 
subsidie

PMJP 1093628 Herziening subsidieaanvraag 
'Hanzestrook' (voorheen 
Recreatief fietspad Dronten 
Drontermeer) (PMOFL0012)

2010-12-23 Vanuit het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (p-MJP) 
de herziene subsidieaanvraag van de gemeente Dronten voor het project 
'Hanzestrook', voorheen genoemd 'Recreatief fietspad Dronten 
Drontermeer' te honoreren met een subsidie van maximaal € 860.000,-, 
zijnde 50%  van de totale subsidiabele kosten ad € 1.720.000,- excl. 
BTW, onder de opschortende voorwaarde dat met de projectaanvrager 
een p-MJP-overeenkomst wordt gesloten en nagekomen;
De oorspronkelijke beschikking en pMJP-overeenkomst met kenmerk 
609354 te laten vervallen; 
De subsidie ten laste te brengen van:
- P0P2 maatregel 313 (As 3), maatregel 9.3.1 voor € 785.000,-;
- POP2 maatregel 125 (As 1), maatregel 9.1.3. voor € 75.000,-.

conform Actief Subsidiebesluit
en

Toekennen 
niet gelabelde 
subsidie
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PME 1094428 Cofinancieringsbesluiten 
projectaanvragen in het kader van 
de 2e tenderopenstelling EVF As-
4.

2010-12-24 1. gehoord hebbende het advies van de Visserij Lokale Actie Groep 
Flevoland (VLAG) te besluiten de navolgende EVFAS4-bijdragen toe te 
kennen:
a. maximaal € 26.417 aan Neerlandia Urk B.V. voor het project "Naar 
productverbreding, ver-duurzaming en werkgelegenheidsgroei voor de 
Urker platvisindustrie" (projectnummer EV-FAS4006);
b. maximaal € 69.376 aan A. van Slooten & Co Holding voor het project 
"Maria" (projectnum-mer EVFAS4007);
c. maximaal € 100.000 aan Weerstand Foods B.V. voor het project 
"Realisatie Fish Flirts pro-ductielijn" (projectnummer EVFAS4009).
2. de genoemde bijdragen ad € 195.794 ten laste te brengen van de 
provinciale cofinanciering in het kader van het Europees Visserij Fonds 
As-4 "Duurzame ontwikkeling van Visserijgebieden".
3. de bijdragen toe te kennen onder de opschortende voorwaarden dat:
a. Dienst Regelingen van het Ministerie van EL&I (DR) EU-bijdragen 
verstrekt van in totaal € 293.691 ten behoeve van de drie projecten;
b. de gemeente Urk cofinancieringsbijdragen verstrekt van in totaal € 
97.897 ten behoeve van de drie projecten.
4. Dienst Regelingen van het Ministerie van EL&I (DR) middels 
bijgevoegde brief te informeren over uw besluit.

Conform. Actief Subsidiebesluit
en

Toekennen 
niet gelabelde 
subsidie
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