Mill gaat voor Groen
Projectenboek 2017-2020

Inleiding
In de programmabegroting 2017-2020 is de volgende doelstelling opgenomen:
Het creëren van een gezonde, aantrekkelijke en veilige leefomgeving voor zowel de huidige
als de toekomstige generaties.
Daarnaast is in de Kadernota 2015 de volgende doelstelling opgenomen:
Het college is voorstander van initiatieven op het gebied van duurzaamheid, zoals het
plaatsen van zonnepanelen, maar ziet geen mogelijkheden om daar extra middelen voor
op te nemen.
Binnen de vijf gemeenten in het Land van Cuijk is veel meerwaarde te behalen door op het thema
energie, klimaat & duurzaamheid gezamenlijk op te trekken. De afgelopen jaren is gebleken dat de
gemeenten in het Land van Cuijk elkaar steeds vaker opzoeken bij het uitvoeren van regionale
energie-, klimaat- en duurzaamheidsprojecten. Voorbeelden hiervan zijn klimaatbestendig Land van
Cuijk en Brabant woont Slim (energiebesparing bestaande woningbouw). In alle vijf gemeenten in het
Land van Cuijk spelen veel dezelfde vraagstukken op het gebied van energie, klimaat en
duurzaamheid. Bovendien liggen de gemeenten qua stedelijkheidsklasse dicht bij elkaar en kunnen
projecten veelal op dezelfde wijze worden uitgevoerd. Ook is er meerwaarde te behalen door in de
communicatie rond energie, klimaat en duurzaamheid als Land van Cuijk samen op te trekken: ‘Wij
gaan voor groen’!
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd bij het uitwerken van het thema duurzaamheid:
- Met beperkte middelen en capaciteit zo groot mogelijk resultaat;
- Geen visie met een stip op de horizon – wel een projectenboek;
- Het thema “energie” is speerpunt.
Om deze redenen heeft het college eind 2014 besloten:
1. De regionale samenwerking op het gebied van energie, klimaat en duurzaamheid na 1 januari 2015
voort te zetten binnen het Land van Cuijk;
2. Met ingang van de stopzetting van het Regionaal Samenwerkingsbudget (RSB*) invulling te gaan
geven aan een gezamenlijke agenda voor energie, klimaat & duurzaamheid voor het Land van Cuijk.
Hierbij worden middelen ingezet die na 1 januari vanuit het stopzetten van het RSB vrij komen.
De middelen die vrij komen uit de gestopte samenwerking worden volledig ingezet in de uitvoering van
de projecten op het gebied van duurzaamheid. Dit zal in totaal om een bedrag gaan van ongeveer
€60.000 over de jaren 2017-2018-2019-2020. Aangezien de gemeente ook verplicht is
liquidatiekosten te betalen door het stopzetten van een gemeenschappelijk regeling, is het budget als
volgt beschikbaar:
Gemeente
Mill

Totaal
€ 15.946



Liquidatieplan
Te besteden

2017
€ 3.553
€ 12.393

2018
€ 651
€ 15.295

2019

2020

€ 15.946

€ 15.946

Totaal
€ 4.114
€59.580

Het regionaal samenwerkingsbudget (RSB) was een budget dat deelnemende gemeenten in
het RMB gezamenlijk inzetten voor realisatie van doelstellingen op het gebied van
duurzaamheid. Na overgang van RMB naar ODBN is deze samenwerking op RMB-schaal
beëindigd en op Land van Cuijk-schaal voortgezet.
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Hoofdstuk 1. Speerpunt energie
§ 1 Energie
Energie is een thema dat al geruime tijd veel aandacht krijgt in de media. Men wordt zich er steeds
meer van bewust dat de conventionele energiebronnen opraken, vervuilend zijn, het broeikaseffect
versterken. In de extreme weersituaties zien we steeds vaker de invloed van klimaatverandering. Om
verdere klimaatverandering te beperken en de uitputting van grondstoffen voor te zijn is het
noodzakelijk dat er wereldwijd, landelijk maar ook lokaal kritisch gekeken wordt naar ons
energiegebruik en de wijze waarop wij energie produceren en gebruiken.
Eind 2013 is een landelijk energieakkoord gesloten tussen 40 partijen in onze samenleving. Daarin
zijn onder andere de volgende doelstellingen opgenomen:
- In 2020 wordt 14% van ons energieverbruik op een duurzame wijze geproduceerd; 1
- Energiebesparing van 1,5 % per jaar (in 2020 moet 100 Peta joule zijn bespaard, dit staat
gelijk aan 1,5 miljoen huishoudens);
- Aankomende jaren tenminste 15.000 voltijds banen hiermee creëren.
Feiten Mill en Sint Hubert1
- In 2015 hebben de huishoudens samen ruim 6 miljoen Euro gespendeerd aan hun
energierekening. Dat is bijna € 2.000,- per huishouden;
- Particulieren hebben in 2015 gezamenlijk bijna 13 miljoen kWh verbruikt. De totale
opgewekte energie met zonnepanelen is ruim 1.367.000 kWh; dat is 10% van het totaal.
Op dit gebied zijn verschillende projecten uitgewerkt en gerangschikt onder verschillende
doelgroepen.
A. Gemeentelijke voorbeeldfunctie
De gemeente kan zelf iets doen door energie te besparen in haar eigen gebouwen of openbare
verlichting of haar gebouwen te voorzien van zonnepanelen. Naast concrete besparing op de
energielasten van de gemeentelijke organisatie is ook de voorbeeldfunctie van groot belang. De
volgende projecten willen wij de komende jaren voorstellen om uit te voeren:
 Energiebesparing en zonnepanelen eigen gebouwen;
 Duurzaam mobiliteitsplan;
 Duurzaamheidsparagraaf;
 Energievisie
B. Inwoners
In de bestaande woningbouw is nog een enorm besparingspotentieel. Bovendien is het noodzakelijk
om verduurzaming niet enkel in gebouwen maar ook in mobiliteit toe te passen.
 Energiebesparing in bestaande woningbouw;
 Onderzoek haalbaarheid energiecoöperatie;
 Elektrische laadpalen
 Nul op de meter woningen
 Klimaatbestendig Land van Cuijk
C. Organisaties
Naast verduurzaming door inwoners en de gemeente zelf, kunnen ook organisaties en bedrijven
stappen richting duurzaamheid maken. Hier heeft de gemeente de rol om te inspireren en te
stimuleren en eventueel te handhaven waar nodig.
 Groene voetstappen.
 Pilot CO2-bos
1


www.energieinbeeld.nl
Regionaal samenwerkingsproject
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Fairtrade gemeente
Zonnevelden
AgriFood Capital
De Verborgen Raamvallei
Convenant Duurzaam Bouwen
Energiebesparing bedrijven

§ 2 Communicatie & Evaluatie
Buiten dit programma bestaan al verschillende goede voorbeelden en particuliere initiatieven op het
gebied van duurzaamheid in gemeente Mill en Sint Hubert. Tevens is bij verschillende organisaties
interessante informatie beschikbaar over bijvoorbeeld subsidieregelingen of besparingstips voor
inwoners, maatschappelijke instanties en bedrijven.
Echter, waaraan het ontbreekt, is eenduidige communicatie hierover. Om duurzaamheid en
energiebesparing bij de inwoners en bedrijven te stimuleren moet je als gemeente het goede
voorbeeld geven en daarover vervolgens communiceren. Binnen het Land van Cuijk bestaan al
verschillende communicatiemiddelen die hiervoor geschikt zijn. Het voorstel is om over bestaande
duurzame initiatieven maar ook nieuwe projecten via dit format te communiceren. Een onderdeel
hiervan is een webpagina op www.gemeente-mill.nl.
De evaluatie is de communicatie naar het college en de Raad. Jaarlijks zal een voortgangsnotitie
geschreven worden over de verschillende projecten waarin in een eenvoudig format de stand van
zaken aan het College en de Raad zal worden voorgelegd.
§ 3 Benodigde middelen
Zoals al eerder genoemd zijn er slechts beperkte middelen en uren beschikbaar om specifieke
duurzaamheidsprojecten uit te voeren. Hiermee is op de volgende manier rekening gehouden:
- De projecten worden in een tijdspanne van vier jaar uitgevoerd;
- De projecten worden zo veel als mogelijk uitgevoerd in samenwerking met de andere
gemeenten in het Land van Cuijk.
- Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van subsidies en producten die beschikbaar
worden gesteld aan gemeenten om projecten uit te voeren.



Regionaal samenwerkingsproject
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Hoofdstuk 2. Projectenboek
§ 1. Totaaloverzicht Projecten
Nr.

Project

1.

Energiebesparing en zonnepanelen eigen
gebouwen
Duurzaam mobiliteitsplan
Duurzaamheidsparagraaf
Energiebesparing bestaande woningbouw
Onderzoek haalbaarheid
energiecoöperatie
Groene Voetstappen
Pilot klimaatbos
Fairtrade gemeente
Communicatie & Programmamanagement
Regionale projecten
Totaal

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Benodigd
Budget
€ 15.000,-

Benodigde uren
(2017-2020)
200

Jaar

€ 12.500,n.v.t
€ 5.000,€ 3.000,-

75*
20*
75
75

2018-2020
2020
2019
2017-2018

€ 1.000,n.v.t.
€ 1.500,€ 2.000,€ 20.000,€ 60.000,-

50
10
25
100
125
800

2017-2018
2020
2019
2017-2020
2017-2020

2017-2020

* CGM: Dit zijn de benodigde uren om de doelstelling te realiseren voor gemeente Mill en Sint Hubert. Echter, Gemeente Cuijk
en gemeente Grave hebben ook profijt van deze projecten. De totaal benodigde uren om deze twee projecten uit te voeren ligt
hoger, echter die uren worden bij gemeente Cuijk en Grave in rekening gebracht en staan niet in deze tabel opgenomen.

§ 2 Projectenboek
Projectomschrijving
Doel
Resultaat
Doelrealisatie

Betrokken
afdelingen/partijen
Projectomvang
Risico’s
Financiering

Planning

1. Energiebesparing en zonnepanelen eigen gebouwen
Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen
Eind 2020 is de energierekening geminimaliseerd in 5 gemeentelijke
gebouwen. Concreet betekent dit dat er gestreefd wordt naar 80% tot
100%maximale besparing binnen een acceptabel budget.
In 4 gemeentelijke gebouwen worden slimme meters geplaatst en wordt
het energieverbruik gemonitord. Alleen hierdoor wordt al een
energiebesparing verwacht. Tevens zal een energiemaatwerkadvies enzonnescan gemaakt worden van de gebouwen waarin staat welke
energiebesparende en duurzame energieopwekkende maatregelen nog
getroffen kunnen worden. Maatregelen die binnen 5 jaar terugverdiend
kunnen worden, worden verplicht genomen (ongeacht wie de
energierekening betaalt). Deze verplichting komt overeen met de
verplichting die is opgenomen in het activiteitenbesluit waaraan bedrijven
zich ook moeten houden.
Intern: Afdeling Beheer en Afdeling Ontwikkeling
Extern: Netbeheerder (plaatsen slimme meters), bedrijven, eventueel
beheerstichtingen van de gebouwen
5 gemeentelijke gebouwen
Nog niet duidelijk of en zo ja welke energiebesparende maatregelen uit het
maatwerkadvies voortkomen die binnen 5 jaar terug te verdienen zijn en
welke kosten hieraan verbonden zijn.
Out of Pocketkosten: Installeren van slimme meters, invoeren
energiemonitoringsysteem, laten opstellen van een
maatwerkadvies/zonnescan en start uitvoering van verduurzaming. Per
gebouw maximaal € 3.000,- dus totaal € 15.000,-.
Uren: 50 per jaar dus 200 in totaal
Doorlopend 2017-2020
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Projectomschrijving
Doel
Resultaat
Doelrealisatie

Betrokken
afdelingen/partijen
Projectomvang
Risico’s
Financiering
Planning
Projectomschrijving
Doel
Resultaat
Doelrealisatie

Betrokken
afdelingen/partijen
Projectomvang
Risico’s
Financiering
Planning

Projectomschrijving
Doel
Resultaat
Doelrealisatie

Betrokken
afdelingen/partijen
Projectomvang
Risico’s
Financiering
Planning

2. Duurzaam mobiliteitsplan
Verduurzaming eigen wagenpark en werk-werk kilometers personeel
-Meerjarig investeringsplan wagenpark CGM;
-In vier jaar 10% afname van ingediende dienstkilometers personeel ten
opzichte van 0-meting.
Binnen CGM wordt een meerjarenplan opgesteld waarin het hele
wagenpark van CGM inzichtelijk wordt gemaakt. Doel van het plan is om
na een x-aantal jaren tot een volledig duurzaam wagenpark te komen.
De dienstkilometers worden teruggebracht door middel van investering in
duurzame vervoersmiddelen (bijvoorbeeld elektrische fiets of scooter) en
een carpooltool op intranet.
Intern: Afdeling Beheer, Afdeling Bedrijfsvoering, Afdeling Ontwikkeling
Extern: Werkorganisatie CGM
Wijzigingen in de organisatie (bijvoorbeeld locaties) kunnen van invloed
zijn op het behalen van de doelstelling.
Out of pocketkosten: €7.500.Uren: 75 Mill en Sint Hubert
2018-2020
3. Duurzaamheidsparagraaf
Duurzaamheid opnemen in de Omgevingsvisie en standaard integraal in
alle beleidsvelden/projecten
Duurzaamheid (people, planet en profit) wordt door middel van een aparte
paragraaf benoemd in de vast te stellen beleidsvisies en projectplannen.
In het format voor (nieuwe) projecten en beleidsvisies is standaard een
paragraaf opgenomen waarin staat aangegeven op welke wijze
duurzaamheid in de visie of plan is meegenomen. Dit kan op het gebied
van energie zijn, groen, etc. De invulling van de paragraaf wordt overlegd
met de medewerkers duurzaamheid.
Intern: alle afdelingen
Extern: Werkorganisatie CGM
Niet van toepassing
20 uren Mill en Sint Hubert
2020

4. Energiebesparing bestaande woningbouw
Energiebesparing bestaande woningbouw
2 buurten/wijken zijn aan de slag gegaan met energiebesparing in het
eigen woningen.
Stimulering van energiebesparing in de bestaande woningbouw door
producten te ontwikkelen waarmee buurten en wijken zelf aan de slag
kunnen gaan met energiebesparing in hun eigen woningen.
De gemeente faciliteert en organiseert de eerste informatieavonden. Zie
ook het regionale project Brabant Woont Slim.
Intern: Afdeling Ontwikkeling
Extern: Wijk- en dorpsraden
Gemeente Mill en Sint Hubert
Er zijn geen actieve buurtbewoners te vinden die dit willen oppakken in de
wijk.
Out of Pocket: € 3.000,Uren: 75 uren
2019
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Projectomschrijving
Doel
Resultaat
Doelrealisatie

Betrokken
afdelingen/partijen
Projectomvang
Risico’s
Financiering
Planning

Projectomschrijving
Doel
Resultaat
Doelrealisatie

Betrokken
afdelingen/partijen
Projectomvang
Risico’s
Financiering
Planning

Projectomschrijving
Doel
Resultaat

Doelrealisatie

Betrokken
afdelingen/partijen

5. Onderzoek haalbaarheid energie coöperatie
Een actieve groep inwoners gaat zelfstandig aan de slag met productie
van duurzame energie en energiebesparing in bestaande bouw.
Oprichting van een energie coöperatie
De gemeente initieert en organiseert de opstart van een actieve groep
inwoners en bedrijven die aan de slag willen gaan met de productie van
duurzame energie en energiebesparing in bestaande bouw. De gemeente
organiseert de eerste bijeenkomsten en faciliteert de groep tot aan de
oprichting van bijvoorbeeld een energiecoöperatie. Bij de eerste
bijeenkomsten zal een expert nodig zijn op het gebied van energie
coöperaties.
Intern: Afdeling Ontwikkeling
Extern: Verschillende samenwerkingspartners
Gemeente Mill en Sint Hubert
Onvoldoende interesse bij inwoners en bedrijven
Out of Pocket: € 3.000,Uren: 75
2017-2018

6. Groene Voetstappen
Stimulering van leerlingen en ouders om te voet of met de fiets naar
school te gaan.
4 basisscholen hebben minimaal één keer meegedaan met de actie
“Groene Voetstappen”
Te voet of met de fiets naar school is veiliger, gezonder en ook beter voor
het milieu. De actie “Groene Voetstappen” wordt jaarlijks georganiseerd
door het Klimaatverbond. Een week per jaar wordt in de Week van de
Vooruitgang hier aandacht aan besteed. De gemeente faciliteert scholen
om hieraan deel te nemen door het kopen van onderwijsmateriaal en
organiseert een leuke afsluiting met de scholen.
Intern: Afdeling Ontwikkeling
Extern: Basisscholen
Gemeente Mill en Sint Hubert
Basisscholen willen niet hieraan deelnemen.
Out of Pocket: € 1.000,Uren: 50
2017 en 2018

7. Pilot CO2-bos
De geproduceerde CO2-uitstoot van het gemeentehuis compenseren door
aanleg van natuur.
Een nieuw ingericht perceel binnen de gemeentegrens dat evenveel of
meer CO2 uit de lucht haalt dan de berekende uitstoot van het
gemeentehuis en waarbij ook de natuurambities van het Natuur Netwerk
Brabant worden gerealiseerd.
Dit project maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling “De Verborgen
Raamvallei” waar het als pilotproject dient. Organisaties en bedrijven
kunnen mogelijk in de toekomst hun CO2-uitstoot compenseren (nadat er
vanzelfsprekend al gekeken is wat mogelijk is in de reductie van CO2uitstoot). Op deze wijze wordt er aan twee kanten aan milieu gewerkt:
meer natuur en klimaatbestendigheid, ofwel vermindering in CO2-uitstoot.
De gemeente Mill en Sint Hubert neemt hierin het initiatief en zal haar
CO2-uitstoot omzetten in natuur; het klimaatbos.
Intern: Afdeling Ontwikkeling
Extern: Boomkwekerij Ebben; Maatschap van Kessel; Brabants
Landschap; Groen ontwikkelfonds Brabant
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Projectomvang
Risico’s
Financiering

Planning
Projectomschrijving
Doel
Resultaat
Doelrealisatie

Betrokken
afdelingen/partijen
Projectomvang
Risico’s
Financiering
Planning

Projectomschrijving
Doel
Resultaat

Doelrealisatie
Betrokken
afdelingen/partijen
Projectomvang
Risico’s
Financiering
Planning

Gemeente Mill en Sint Hubert
Niet van toepassing
Out of Pocket: realisatie komt tot stand d.m.v. een publiek-private
samenwerking en een financiële bijdrage van het Groen Ontwikkelfonds
Brabant.
Uren: 10 (voor duurzaamheid, overige uren en financiering zijn al
ondergebracht).
2017
8. Fairtrade gemeente
In een Fairtrade gemeente zorgen inwoners, winkels, bedrijven en de
lokale overheid samen voor meer eerlijke handel.
Gemeente Mill en Sint Hubert wordt een Fairtrade gemeente.
Er wordt onderzocht of het mogelijk is om een Fairtrade gemeente te
worden. Hieronder valt het onderzoeken van interesse onder bedrijven,
organisaties en inwoners. Voor het slagen is een actieve werkgroep nodig
waar de verschillende partijen aan deelnemen. De meerwaarde van het
meedoen is voor iedereen anders. Voor de een is dat het opbouwen van
een groter netwerk en het opdoen van werkervaring. Voor de ander is dat
promotie of het met trots kunnen laten zien welke Fairtrade producten ze
verkopen of serveren.
Intern: Afdeling Ontwikkeling en afdeling Publiek
Extern: bedrijven, organisaties en betrokken inwoners.
Gemeente Mill en Sint Hubert
Onvoldoende interesse bij organisaties, bedrijven of inwoners.
Out of Pocket: € 1.000,Uren: 25
2019

9. Communicatie & Evaluatie
Communicatie rond alle duurzame initiatieven in gemeente Mill en Sint
Hubert.
Bestaande en nieuwe duurzame initiatieven van externen en
gemeentelijke organisatie zijn duidelijk zichtbaar.
Informatie over subsidieregelingen, besparingstips en dergelijke voor
inwoners en bedrijven uit Mill en Sint Hubert is makkelijk te vinden.
Inrichten van een webpagina waarin alle duurzame initiatieven zichtbaar
zijn. Communiceren volgens een format: “Mill en Sint Hubert gaat voor
Groen”.
Intern: Afdeling Ontwikkeling en Afdeling Publiek
Extern: Duurzame particuliere initiatieven
Gemeente Mill en Sint Hubert
Niet van toepassing
Out of Pocket: € 2.000,Uren: 100
Doorlopend 2017-2020
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Projectomschrijving
Doel
Resultaat

10. Lopende regionale projecten
Uitvoering van regionale projecten.
- Energietransitie in de regio noordoost Brabant. Samenwerking is
een belangrijk en noodzakelijk middel om de gestelde landelijke
en plaatselijke doelen te behalen. Samen met de andere
gemeenten wordt een energievisie opgesteld.
- Brabant Woont Slim; samen met de gemeenten in de Provincie
Brabant worden de krachten gebundeld om inwoners te stimuleren
en faciliteren op het gebied van energiebesparing. De middelen
om dit te bereiken: een website per gemeente met lokale
informatie en communicatieplan
- Convenant duurzaam bouwen; Tot 2016 was het doel van de
samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties en bouw- en
installatiebedrijven om gezamenlijk stappen te zetten richting het
verder verduurzamen van gebouwen. Om de ambitie te realiseren
werd gebruikt gemaakt van energie labels en de GPR
(gemeentelijke praktijk richtlijn). In 2017 wordt er geëvalueerd en
een vervolgplan opgesteld.
- Nul op de meter woningen/stroomversnelling; Elke gemeente
brengt na ondertekening (2015) ten minste één concreet project of
activiteit (pilot, wijkaanpak, of iets dergelijks) in voor de periode tot
1 januari 2018. Het project of de activiteit levert een concrete
bijdrage aan de ontwikkelfase van de eerste 1.000 woningen.
- Energiebesparing bedrijven; in het activiteitenbesluit staat dat
bedrijven duurzame investeringen moeten doen die zich binnen
vijf jaar terugverdienen. Hiervoor bestaan erkende
maatregelenlijsten. Er zullen controles plaatsvinden bij bepaalde
doelgroepen in 2017 en 2018 op provinciale schaal. Nadat de
evaluatie gedaan is zal binnen de gemeente Mill en Sint Hubert
gekeken worden naar het nut van een vervolgtraject.
- Elektrische laadpalen; Elektrisch vervoer is in ontwikkeling.
Steeds meer autobezitters stappen over op de elektrische auto.
Echter niet elke autobezitter kan op eigen terrein de auto opladen.
Dit betekent dat in de openbare ruimte de auto opgeladen wordt.
Het is belangrijk om hiervoor beleid op te stellen waarbij dit in
goede banen wordt geleid. Daarnaast wordt minimaal in iedere
kern groter dan 1000 inwoners een laadpaal geplaatst.
- Zonnevelden; samen met de andere gemeenten binnen het Land
van Cuijk zal er een regionale zonnescan uitgevoerd worden
inclusief een werkatelier om betrokken partijen mee te krijgen.
Daarmee wensen we in beeld te krijgen welke mogelijkheden én
onmogelijkheden er zijn om zonneakkers te realiseren op gronden
in eigendom van de gemeente, maar óók van anderen. De
aanleiding hiertoe is enerzijds de toename van externe verzoeken
en vragen hierover en anderzijds de ambitie van de gemeenten
om de energievoorziening zo veel mogelijk binnen de
gemeentegrenzen duurzaam op te wekken.
- Klimaatbestendig Land van Cuijk; Het klimaat verandert en dat
uit zich onder meer in een toename van heftige regenbuien,
gevolgd door langdurige droogte en hogere temperaturen. In dit
project buigen de gemeenten, waterschap Aa en Maas en de
provincie Noord-Brabant zich over de mogelijkheden om hierop in
te spelen.
- De Verborgen Raamvallei; Het doel van dit project is om
economie en natuur te verbinden en te werken naar een integraal
uitvoeringsprogramma met projectrealisatie vanaf 2017. Kansen
voor een integrale aanpak liggen er vanuit realiseren
doelstellingen beekherstel, ecologische verbindingszone,
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Doelrealisatie
Betrokken
afdelingen/partijen
Projectomvang
Risico’s
Financiering
Planning

waterberging, cultuurhistorie, recreatief netwerk, versterken
groenblauwe structuren en duurzaam ondernemerslandschap.
Pilot CO2-bos is een onderdeel van dit project.
- AgriFood Capital; Binnen AgriFood Capital is er een
samenwerkingsverband van ondernemers, overheden en
onderwijsinstellingen die samen werken aan innovatieve
oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken rondom o.a.
duurzaamheid, kwaliteit van leefomgeving, werkgelegenheid,
voeding en gezondheid.
Bijdragen aan de regionale projecten.
Intern: Afdeling ontwikkeling, Afdeling Werken
Extern: Waterschap, Provincie, Woningbouwcoöperatie, Bouwpartijen
Regionaal
Niet van toepassing
Out of Pocket: € 20.000,Uren: 125
Doorlopend 2017-2020
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