Volgnummer:

26

Programma:

Duurzaam wonen en ondernemen

Onderwerp:

Dynamisch Landschap Uden “Een gezond landschap”

Betreft:

Fcl: 4.810.1111 ( bij start uitvoering afzonderlijke FCL per deelproject

Incidenteel

Investeringsbedrag

€ 5.060.000 verdeeld over 2015, 2016 en 2017.

Afschrijvingstermijn

Nvt vanwege incidentele dekking

-
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Jaarlasten

2015

2016

2017

1.892

2.815

353

PM
-355
-1.335
-202

PM
-345
-962
-1.508

PM
-122
-144
-87

-

-

-

2018

Kapitaallasten (rente 4%)
(Overige) exploitatielasten
Dekking:
• Bijdragen van derden
• bijdrage grondbedrijf / AD
• subsidie provincie
• bijdrage uit reserve
Te dekken

De Maashorst gemeenten (Uden, Oss, Landerd en Bernheze) hebben gezamenlijk gewerkt aan een investeringsvoorstel, genaamd: “Meer Maashorst: een gezond landschap”. De provincie heeft dit voorstel recent omarmd. Het “Udens deel” genaamd “Dynamisch Landschap Uden: een gezond landschap” is opgebouwd uit diverse deelprojecten die elk op hun beurt bijdragen aan het uitbouwen van het inmiddels operationeel zijnde
Zorgpark in Uden-Noord, tot het regionaal centrum voor vitaliteit en gezondheid.
Algemene toelichting
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De gemeente heeft een dubbelrol. Enerzijds trekker van dit project en anderzijds verantwoordelijk voor de uitvoering van het deelproject wat zich
richt op het fysieke aspect van het gezonde landschap, zoals het aanleggen van nieuwe- en het verbeteren van bestaande verbindingen tussen
de stad en De Maashorst. Maar ook aanleggen van nieuwe natuur, vergroening entree Uden, voorzien in betere informatie, etc., tussen medio
2014 en eind 2017. Andere deelprojecten binnen Dynamisch Landschap Uden worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van onder andere
Bernhoven, Fitland en Vila d’ Arto.

Doordat de provincie het investeringsvoorstel heeft omarmd is een substantieel deel van de voorziene gemeentelijke projectkosten á €4.880.000
gedekt uit provinciale fondsen. De gemeente en derden dienen de overige projectkosten voor hun rekening te nemen.
Voor de trekkersrol van de gemeente wordt een bedrag geraamd van €60.000 per jaar, derhalve totaal €180.000. Het totale budget komt daarmede op €5.060.000.

Algemene toelichting

Toelichting op de aangegeven dekking;
Voor enkele deelprojecten zetten we in op een bijdrage van derden maar garanderen kunnen we dit nu nog niet. Derhalve is dit nu als PM geraamd.
De aangegeven bijdrage van het grondbedrijf (m.n. GREX Uden-Noord I) / AD betreft reeds beschikbare en geoormerkte budgetten die ingezet
kunnen worden.
De aangegeven subsidie van de provincie betreft de subsidietoekenning in het kader van de Landschappen van Allure.
Voor het restant dient nog aanvullende cofinanciering beschikbaar te komen. Dit betreft de bedragen bij ‘bijdrage uit reserve’. Dit betreft de
bestemmingsreserve Bovenwijkse Infrastructuur ( RBI ), de bestemmingsreserve Groenstructuur en Buitengebied ( RGB ) en de bestemmingsreserve Buitengebied in Ontwikkeling ( BIO-fonds). Op basis van de recente herijking van deze reserves is dit haalbaar.
Versterking van het economisch klimaat; Het Zorgpark op Uden-Noord wordt verder ontwikkeld als nieuwe economische drager. Uden speelt
een steeds belangrijkere rol in de regionale zorgeconomie. Door het uitvoeren van het project ‘Meer Maashorst, een gezond landschap’ - wordt
daar inhoud aan gegeven. Het op de kaart zetten van Uden-Noord vraagt om een duidelijk profiel voor de entree van Uden. De gemeente maakt
werk van de geluidswallen langs de A50 bij Uden-Noord om middels kwaliteitsverbetering een herkenbare entree te maken.

Bijdrage aan doelstelling van het programma

Versterking van het economisch klimaat; Recreatie en toerisme worden steeds belangrijkere dragers van de Udense economie. Goede recreatiemogelijkheden versterken de aantrekkelijkheid van Uden als vestigingsplaats en trekken een groter publiek voor al het andere wat Uden te
bieden heeft.
Koploper in duurzaamheid: Duurzaamheid gaat verder dan het vraagstuk over energie. Het gaat om allerlei toekomstbestendige initiatieven
gericht op een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement tegen zo laag mogelijke kosten.
Versterken buitengebied: De gemeente stimuleert de verkoop van streekproducten. Het buitengebied is ook steeds meer de aanjager van de
ontwikkeling van Uden als recreatieve gemeente.
Samenwerken in de regio: De gemeente Uden maakt deel uit van diverse samenwerkingsverbanden in de regio. Dat geldt ook voor de samenwerking met buurgemeenten.
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