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Deel I Beschrijving van de Lokale Ontwikkelingsstrategie
1. Totstandkoming en status Ontwikkelingsstrategie
Totstandkoming
De LEADER-Aanjaaggroep Weidse Veenweiden laat met
‘Streekholders’ zijn inwoners,
deze Ontwikkelingsstrategie een visie op
bedrijven, overheden en organisaties
plattelandsontwikkeling zien die aansluit op de praktijk. Al
die zich betrokken voelen bij de
in september 2013 zijn we in het veld op zoek gegaan naar
ontwikkeling van hun streek én zich
aanknopingspunten om daar vandaan te vertrekken. In de
daar actief voor willen inzetten.
aanloopfase hebben uiteenlopende ‘streekholders’ (zie
kader) visies en ideeën aangedragen. In totaal zijn er 14
praktijkbijeenkomsten geweest waar bijna 300 betrokkenen input hebben geleverd
voor de invulling van de strategie (bijlage A).
Onze laagdrempelige en uitnodigende aanpak sloeg aan. De werksessies waren enthousiasmerend
van aard en werden goed bezocht. Deelnemers grepen de kans om hun wensen, ambities en zorgen
te uiten. Deze Ontwikkelingsstrategie is daarvan het resultaat. Door het ontsluiten van deze
informatie over lokale gemeenschappen, vóórdat we zijn gaan schrijven, vertrouwen we erop dat
deze strategie breed wordt gedragen door degenen voor wie hij is bedoeld. Bijgevoegde of
onderweg-zijnde steunbetuigingen van gemeenten De Ronde Venen, Woerden, Bestuurlijk Platform
de Utrechtse Waarden (gemeenten Lopik, Montfoort, IJsselstein en Oudewater), gemeente Utrecht,
Stichtse Vecht, Vianen en de Gebiedscommissie Utrecht-West (bijlage B) geven blijk van waardering
voor onze werkwijze en intentie tot samenwerking.
Parallel aan de strategie is een pamflet (bijlage C) opgesteld, met daarin samengevat de ambitie en
de hoofdroutes voor de nieuwe LEADER-periode voor de Weidse Veenweiden. Tijdens een
inloopavond voor belangstellende ‘streekholders’ (2 april 2015) werden de beginselen door circa
vijftig aanwezigen enthousiast ontvangen. De tijdelijke Initiatiefgroep heeft de basis voor de
uitgangspunten van de strategie en de samenstelling van de nieuwe LEADER-Aanjaaggroep gelegd en
staat de LEADER-Aanjaaggroep in haar opstartfase met raad en daad terzijde.
Status
De strekking van deze Ontwikkelingsstrategie is meervoudig:
- Het geeft richting aan ontwikkelingen voor het gebied met de LEADER-aanpak1.
- Het biedt een kapstok voor het (mee)ontwikkelen van trajecten die aan de doelstellingen
bijdragen.
- Het is een toetsingskader voor het beoordelen van aanvragen en het verlenen van subsidies.
- Het is een basis voor verantwoording aan financiers en andere ‘streekholders’.

1

Kenmerken van de LEADER-werkwijze: ‘bottom-up’, samenwerking/werken in netwerken, integraal,
vernieuwend/experimenteel, gebiedsgericht, kennisuitwisseling.
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2. Gebied
2.1. Begrenzing
Definitie van het gebied
Het werkgebied van dit LEADER-programma betreft het Utrechtse deel van het Groene Hart: de hele
west- en noordzijde van de provincie Utrecht (afbeelding 1) inclusief stedelijk gebied. De afbakening
is gebaseerd op de POP3-kaders2 en een gebiedsanalyse (paragraaf 2.2). We noemen het gebied de
Weidse Veenweiden, een naam uit de vorige LEADER-periodes die we opnieuw gebruiken.
Onderbouwing gekozen begrenzing
De Weidse Veenweiden vormt een samenhangend geheel als (veen)weidegebied binnen de
provinciegrens, in samenhang met stedelijk gebied zoals de stad Utrecht met Leidsche Rijn en grote
kernen Woerden, Nieuwegein, en verderop Amsterdam. Niet voor niets behoort het hele LEADERgebied tot het Utrechtse deel van het Groene Hart en noemen wij ons gebied Weidse Veenweiden.
Het typische (veen)weidelandschap met het vele water (riviertjes, watergangen, sloten, lage ligging)
en overwegend melkveehouderij verbindt ons. Daarnaast typeren de vele lintdorpen en de grote
diversiteit aan bedrijvigheid ons buitengebied. En zijn we wat betreft werkgelegenheid en allerlei
voorzieningen aangewezen op grote kernen en steden om ons heen. Het hele gebied behoort
immers tot de Randstad. Daarnaast blijkt de samenhang uit de bestaande netwerken: platforms en
organisaties die gericht zijn op het platteland. Fysiek en bestuurlijk volgen we zoveel mogelijk
bestaande grenzen, zoals de rivier de Lek en de snelwegen A2 (zuiden) en hanteren we gemeente- en
provinciegrenzen.
We hebben dus te maken met het Utrechtse deel van de dichtbevolkte Randstad. Behalve het
aangaan van interacties met bewoners van kleine dorpen en grote kernen op het platteland als
Maarssen, IJsselstein en Mijdrecht, zoeken we vooral aansluiting met de mensen in stedelijk gebied
zoals Utrecht, Leidsche Rijn en Woerden, en wellicht zelfs de grote steden zoals Amsterdam en
Rotterdam. Zonder stad kun je geen stad-landrelaties en -interacties aangaan. Daarom is de grens
om steden heen getrokken. Om welke thema’s het gaat, volgt in het volgende hoofdstuk.
Behalve in afstemming met streekbewoners is deze strategie eveneens tegen de ontwikkelingen in
het gebied afgezet. We hebben ervoor gezorgd aan te sluiten bij het bestaande netwerk van
ondernemers en organisaties. Daarnaast bouwen we voort op het brede netwerk van actieve partijen
waarmee in de voorgaande LEADER-programma’s werd samengewerkt, ook in projectverband in de
stad Utrecht. De begrenzing sluit aan bij de bestuurlijke Agenda Vitaal Platteland van de
Gebiedscommissie Utrecht-West en haar netwerk. Bovendien is het LEADER-gebied en het netwerk
uitgebreid met de Vechtstreek en het Noorderpark. Daardoor vallen steden en grote kernen als
Utrecht-Leidsche Rijn, Woerden en IJsselstein nu wél binnen de begrenzing, ook al zijn ze apart
gemarkeerd op de kaart. Het gebied is daarmee groter dan in de vorige LEADER-periode.

2

Het LEADER-programma maakt deel uit van het landelijke Plattelands Ontwikkelingsprogramma 3 periode
2014-2020, ook wel POP3.
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Afb. 1. Werkgebied van het LEADER-programma Weidse Veenweiden (westelijk deel van Utrecht). Kernen met
meer dan 30.000 inwoners zijn conform POP3-spelregels apart gemarkeerd binnen het gebied.
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Inwoneraantallen
Het totaal aantal inwoners in het westelijk deel van Utrecht, exclusief stedelijk gebied (kernen met
meer dan 30.000 inwoners), is ongeveer 219.000. Kernen boven de 30.000 inwoners zijn, conform de
spelregels van POP3, apart vermeld in tabel 1 en apart gemarkeerd op de kaart (afbeelding 1). We
blijven daarmee onder de grens van 350.000 inwoners in de Randstad. Stedelijk gebied (de kernen
Utrecht, Woerden, IJsselstein, Nieuwegein) doet nadrukkelijk wel mee in dit LEADER-programma,
mits de activiteiten ten goede komen aan het (plattelands)gebied buiten de kernen met meer dan
30.000 inwoners en mits ze passen in de goedgekeurde Ontwikkelingsstrategie. Dat kan blijken uit
samenwerking/betrokken organisaties, doelgroepen en resultaten.
Tabel 1. Aantal inwoners van kernen binnen het LEADER-gebied van de Weidse Veenweiden (diverse bronnen)

Gemeente

Totaal inwoners hele gemeente

Exclusief kernen > 30.000 inwoners

Woerden

50.000

20.000

Oudewater

10.000

10.000

Montfoort

14.000

14.000

IJsselstein

34.000

34.000

Lopik

14.000

14.000

Nieuwegein

61.000

-

Vianen3

20.000

20.000

Utrecht

330.000

-

De Ronde Venen

43.000

43.000

Stichtse Vecht

64.000

64.000

TOTAAL

640.000

219.000

Relatie met omliggende (LEADER-)gebieden
De Weidse Veenweiden grenst direct aan twee andere LEADER-gebieden. Oostelijk in de provincie
Utrecht ligt LEADER-gebied Oost, met als overlappend werkgebied de gemeente Utrecht. Uit
praktische overwegingen is gemeente De Bilt opgenomen binnen de begrenzing van Utrecht-Oost.
Westelijk in de provincie Zuid-Holland ligt LEADER-gebied Polders met Waarden (Gouwe-Wiericke,
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Krimpenerwaard). In het Groene Hart ligt verder het LEADERgebied Holland Rijnland (het uitgebreide LEADER-gebied Leidse Ommelanden uit de vorige periode).
Zie voor onze visie op onze relatie hoofdstuk 4.2.

3
Vianen is sinds 2019 onderdeel van de gemeente Vijfheerenlanden. Het grondgebied van de voormalige gemeente Vianen blijft behoren
tot het LEADER-gebied Weidse Veenweiden. Het resterende deel van Vijfheerenlanden blijft behoren tot het LEADER-gebied Polders met
Waarden.
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2.2. Gebiedsanalyse
Doel van de hiernavolgende gebiedsanalyse is een beschrijving van de ontwikkelingsbehoeften en
mogelijkheden van de Weidse Veenweiden op grond van sterkten en kansen, zwakten en
bedreigingen (SWOT). Vervolgens geeft een krachtenveldanalyse van het netwerk aan welke
actoren waarop werkzaam zijn. Tot slot zijn in het ontwikkelingsperspectief de prioriteiten voor het
gebied benoemd in relatie tot de essentie van de LEADER-werkwijze. Waar liggen de grootste
behoeften en wat zijn de belangrijkste uitdagingen waar we via de LEADER-werkwijze aan kunnen
bijdragen? Samenvattend geeft dit hoofdstuk inzicht in waar LEADER-3 het verschil kan maken voor
de Weidse Veenweiden.
Ontwikkelingsbehoeften en mogelijkheden
In Tabel 2 zijn de belangrijkste bevindingen met betrekking tot de sterkte-zwakteanalyse van de
Weidse Veenweiden samengevat, toegespitst op het LEADER-programma. Hierop volgt een
toelichting.
Tabel 2. Samenvatting van sterkten en kansen, zwakten en bedreigingen van de Weidse Veenweiden.

Sterkten

Zwakten

Ondernemende inwoners en groepen met eigen Versnipperde netwerken/gebrek aan afstemming waar
initiatieven voor hun leefomgeving en voedsel.
versterking mogelijk is op allerlei sectoren (agrarischMKB, landschap-cultuurhistorie, tussen gemeenten,
lokaal-Groene Hart etc).
Unieke belevingswaarde cultuurlandschap
(veenweiden, veenplassen, veel erfgoed) met
overwegend goede basisvoorzieningen (met
name voor mensen in de stad).

Melkveehouderij staat onder druk door o.a.
bodemdaling, vormgeven toekomstbestendig
waterbeheer, milieu, wereldmarkt.

Nabijheid steden (consumenten, klanten, kennis Agrarische ondernemers met verbrede tak werken
en creativiteit).
relatief weinig markt gericht- vraag gestuurd;
ondernemers kunnen nog meer innoveren en
samenwerken.
Kringloop denken en doen sterk in ontwikkeling
(energiecoöperaties, streekproducten,
agrarische sector).

Onvoldoende bekendheid bij en benutting van het
bestaande aanbod door de stedeling.

Toenemende diversiteit in ondernemerschap.
Veel succesvol (internationaal) opererende
maakindustrie, groeiend aantal en omvang ZZPorganisaties.

Kansen

Bedreigingen

Betrekken van nieuwe inwoners en groepen van Afname leefbaarheid kleine gemeenschappen, met name
stedelijke gebied/grote kernen bij
afname aandacht voor wensen van jongeren.
ontwikkelingen en netwerken.
Nieuwe rol voor overheid: ondersteunen en
faciliteren in plaats van regisseren.

Waarborgen (organisatie van beheer en financiering)
authenticiteit (landschap en natuur-, cultuurwaarden)
van de streek.

Maatschappelijk draagvlak groeit van onderop.

Afstand tussen grootschalige landbouw –bewoners.
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Unieke belevingswaarde van de streek zichtbaar Kloof tussen vraag (zowel van mensen op platteland als
maken.
in de stad) en aanbod.
Benutten wat er allemaal al is aan
voorzieningen, waarden, mensen met kennis en
creativiteit.
Toenemend maatschappelijk belang van en
aandacht voor (productie, herkomst en beleving
van) voedsel.

Sterkten en kansen
Sterke handen aan de streek

Inwoners van het westelijk deel van Utrecht zetten zich op veel manieren in voor hun omgeving. Het zijn
harde werkers. Een paar voorbeelden:
- Instandhouden van karakteristieke landschapselementen van de (veen)weidegebieden zoals knotbomen,
hoogstamfruitbomen, stoere landhekken en zelfgevlochten broedkorven.
- Koesteren van cultureel erfgoed zoals historische buitenplaatsen langs de Vecht.
- Zorg voor agrarisch erfgoed zoals de eeuwenoude cope-ontginningen en bijzondere gebouwen.
- Eerbied voor relatie tussen bebouwd en onbebouwd gebied.

De kracht van onze regio ligt in de korte afstand tussen aantrekkelijk landelijk en druk stedelijk
gebied. Uitdagingen zitten bijvoorbeeld in het verbinden van bewoners van het stedelijk gebied
(Leidsche Rijn, Utrecht, Woerden, Maarssen, IJsselstein, Mijdrecht) met het buitengebied. De
LEADER-Aanjaaggroep ziet het als kans om nieuwe inwoners die nog onbekend zijn met hun eigen
‘achtertuin’, te betrekken bij ontwikkelingen van initiatieven. En ook vice versa. Ondernemers in het
buitengebied moeten beter bekend worden gemaakt met de vraag uit de stad zodat ze kunnen
toewerken naar een goede afstemming met hun aanbod. Tegelijkertijd zetten we in op een breder
maatschappelijk draagvlak voor de agrarische sector. Stedelijke bewoners brengen een andere
energie en creativiteit met zich mee. We zien veel initiatieven op het gebied van stadslandbouw
waarop kan worden voortgebouwd, bijvoorbeeld in Utrecht, Leidsche Rijn en Woerden. Deze leggen
succesvolle verbindingen, benutten elkaars kennis, creativiteit en gedrevenheid. Wij vinden dat het
in de Weidse Veenweiden moet gaan om samen leven in en werken aan een leefbare stad, dorp en
land.
De LEADER-Aanjaaggroep heeft gemerkt dat onze streek veel ondernemende inwoners kent. Zij
nemen verantwoordelijkheid voor hun omgeving, een trend die ook landelijk zichtbaar is. De
bewegingen starten op eigen initiatief, gebruikmakend van eigen netwerken. Voorbeelden zijn
(energie)coöperaties, het Streekfonds Utrechtse Waarden en diverse dorpsinitiatieven. Het begrip
‘ondernemer’ is in onze streek zichtbaar in ontwikkeling. We zien dat ondernemers een sociale tak
opzetten of investeren in hun omgeving. Of inwoners starten een zorgbedrijf. In deze trend van
sociale innovaties kunnen we gedurende deze LEADER-periode investeren.
De grote steden die zo dichtbij zijn, voorzien in allerlei behoeften van het platteland en vice versa.
Maar de organisatie en ontsluiting van allerlei voorzieningen staan onder druk. Ook hier is het
interessant om te zien dat mensen steeds meer de behoefte krijgen om zelf te sturen, zodat ze
minder afhankelijk zijn van grote en afstandelijke organisaties zoals woningbouwcoöperaties,
zorginstellingen en onderwijs. Inwoners zijn op zoek naar de menselijke maat. We zien het als kans
om in deze ontwikkeling mee te gaan. Recreatie en toerisme staan hoog op de agenda van vele
‘streekholders’ omdat nog niet alle kansen zijn benut (o.a. waterrecreatie). Allerlei initiatieven uit de
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vorige periode van LEADER-2 hebben daaraan bijgedragen. En steeds meer gemeenten pakken
samen deze agenda op.
Inwoners die iets voor elkaar willen krijgen hebben een ondersteunende en faciliterende meedenker
nodig. Soms hebben ze behoefte aan kennis. Tegelijkertijd ziet de LEADER-Aanjaaggroep een
zoekende en actieve overheid die ook wil bijdragen aan de ‘participatiesamenleving’. Daarom zetten
we in op een ter zake kundige overheid die inspringt waar de inwoners erom vragen. Deze nieuwe rol
voor de overheid, met een ‘bottom-up’-aanpak, sluit naadloos aan op de LEADER-werkwijze die inzet
op eigen kracht. Een benadering van onderop kan zowel actieve inwoners als zoekende overheden
stimuleren om passende samenwerkingsvormen te vinden. Daarin doen ze ervaringen op en kunnen
zij van elkaar leren.
Voor grote en urgente maatschappelijke uitdagingen in ons gebied nemen overheden en
maatschappelijke partijen al hun verantwoordelijkheid. Denk aan de toekomst van de
melkveehouderij, milieuopgaven (energiebesparing en -opwekking, kringlooplandbouw, Europese
Kaderrichtlijn Water) en het afremmen van en leren leven met bodemdaling. Gemeenten, provincie
Utrecht, de Stuurgroep Groene Hart, LTO, agrarische natuurcollectieven, het Veenweiden Innovatie
Centrum en waterschappen zetten zich hiervoor in. Gemeenten hebben een kerntaak op het gebied
van zorg en welzijn en zoeken naar vormen van burgerparticipatie. Waar mogelijk kan LEADER-3
zoeken naar afstemming en bijdragen leveren op specifieke onderdelen van maatschappelijke
vraagstukken.
Zwakten en bedreigingen
De Weidse Veenweiden kent versnipperde netwerken. Samenwerking gaat niet vanzelf, of op ad hoc
basis. Daarnaast zijn netwerken te veel gericht op ofwel het platteland, ofwel de stad, zonder
dwarsverbanden te leggen. Als gevolg hiervan wordt er nog te weinig van elkaars netwerken en
kennis gebruikgemaakt. Er zijn vernieuwers nodig die passende netwerken bij elkaar laten komen.
De LEADER-Aanjaaggroep ziet dat jongeren vroeger of later uit het gebied wegtrekken, terwijl ze er
wel graag willen blijven wonen en werken. Daarom is het nodig om hen te betrekken bij het leefbaar
houden van kleine gemeenschappen. Hoe geven we dorpen een impuls zodat ze aantrekkelijk zijn
voor jonge mensen om er zich blijvend te vestigen? Welke voorzieningen zijn nodig? Hoe krijgen we
een nieuwe generatie hiernaartoe die zich voor een aantrekkelijke en leefbare omgeving wil
inzetten?
Een andere uitdaging is de verdere omslag van aanbod-gestuurd naar vraag-gestuurd
ondernemerschap, met name in de agrarische sector. Hoe kan vanuit het buitengebied passend en
duurzaam worden ingespeeld op de behoeften van mensen uit het verstedelijkt gebied? Hoe komen
de aanbieders in contact met de vragers in de stad? Geslaagde, maar ook niet-geslaagde
experimenten kunnen helpen in de zoektocht.
Tot slot is er de zorg om het waarborgen van de authenticiteit van de streek, met bijvoorbeeld het
unieke landschap en het groen. Inwoners en steeds meer ondernemers zijn ongerust over het beheer
en onderhoud van datgene waardoor zij juist voor deze leefomgeving hebben gekozen. De vraag is
wie en hoe we dat gaan betalen en organiseren, hoe stellen we prioriteiten in wat te behouden? Juist
in de nabijheid van de grote steden als recreatief uitloop gebied en met een aantrekkelijk
vestigingsklimaat voor bedrijven. Dat willen we zo houden!
In alle bovengenoemde punten ziet de LEADER-Aanjaaggroep een grote uitdaging voor overheden
om te leren hoe zij inwonersinitiatieven kunnen vergemakkelijken en hoe zij zichzelf kunnen
organiseren zodat zij kernen en wijken kunnen helpen om in hun behoeften te voorzien. De overheid
moet snel kunnen schakelen en waar nodig faciliteren. Werken aan burger- én
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overheidsparticipatie, dat is een belangrijke ontwikkeling waar wij met deze strategie aan willen
bijdragen.
Krachtenveldanalyse van het netwerk
De LEADER-Aanjaaggroep onderscheidt in hoofdlijnen de volgende groepen van betrokkenen.
Initiatiefnemers zijn de ondernemende inwoners die het vermogen hebben om een traject op gang
te brengen, vanuit een persoonlijke en/of zakelijke betrokkenheid en passie voor het gebied. Ze zijn
nagenoeg ontelbaar!
Onze streek kent veel bestuurlijke en ondernemende netwerken en samenwerkingsverbanden op
allerlei gebied: LTO, twee agrarische collectieven, (agro)toeristische verenigingen,
ondernemersorganisaties (MKB, veel ZZP-verenigingen), terrein beherende organisaties,
recreatieschap, marketingorganisaties (zowel lokale Toeristische Informatie Punten als op Groene
Hart niveau), dorpsverenigingen en natuur-en milieueducatie en steeds meer lokale
bewonersinitiatieven. De bestuurlijke Gebiedscommissie met stuur- en werkgroepen werkt in een
gebiedsdekkend netwerk aan een vitaal platteland. De bestuurlijke samenwerking in het Platform de
Utrechtse Waarden van de vier gemeenten in dat gebied doet dat op kleinere schaal. Al die
verschillende partijen weten zelfstandig te draaien, vaak met een duidelijke (vaak specifieke,
geografische of sectorale) focus. Stedelijke netwerken zijn tot nu toe op het platteland veel minder
duidelijk in beeld. En vice versa.
Facilitatoren van initiatiefnemers binnen de (fysieke-sociale) leefomgeving zijn de Provinciale
vereniging KNHM, twee Rabobanken (met o.a. Innovatieloket, Coöperatieve fonds) en het
Streekfonds Utrechtse Waarden. De Kamer van Koophandel staat meer op afstand na opschaling, de
Utrechtse Vereniging voor Kleine Kernen is in 2014 opgeheven. En er is de Plaatselijke Groep
LEADER-2, die tot 2014 actief was. Het zijn allen vaak waardevolle, onafhankelijke verbinders die
kruisverbanden leggen en vernieuwing op gang helpen. En bovenal eigenaarschap en
verantwoordelijkheid laten daar waar het hoort: bij de ondernemende inwoners.
Tot slot noemen we de kennisinstellingen voor ons gebied. Het Veenweide Innovatie Centrum
koppelt praktijkkennis aan wetenschappelijke kennis. Er zijn onderwijsinstellingen als ROC’s (Wellant
College) en de Kaasacademie i.o., maar ook Nijenrode (Breukelen) en de Groene Hart Academie.
Daarnaast zijn er het IVN, de NME centra en vele lokale werkgroepen, gericht op een breed publiek.
Kortom, er zijn ontelbaar veel organisaties en netwerken aan het werk. Vaak gebeurt dat sectoraal,
productgericht of geografisch afgebakend. Op Groene Hart niveau zijn er ook weer enkele specifieke
netwerken. Echter, een meebewegend netwerk dat actieve lokale initiatieven inzichtelijk maakt en
zorgt voor onderlinge uitwisseling en versterking tussen doen-weten-leren ontbreekt.
Ontwikkelingsperspectief
Met LEADER willen we meerwaarde bieden door te kiezen voor een koers van onderlinge
afstemming, uitwisseling en samenwerking tussen ‘streekholders’. Door aan ‘kruisbestuiving’ te
doen laten we bestaande initiatieven renderen en helpen we netwerken om elkaars kennis,
middelen en inspiratie te ontdekken en te delen. Beproefde concepten worden breed uitgerold,
waardoor de LEADER-strategie een vliegwiel voor het hele gebied wordt.
Daarbij willen we met LEADER kansen creëren voor mensen die focussen op ondernemend
samenwerken aan lokale en authentieke waarden van de Weidse Veenweiden in de relatie met de
stedelijke omgeving. Het gaat om ontwikkelingen waarin waardenruil, het leggen van slimme en
creatieve dwarsverbanden en het benutten van beschikbare kennis en waarden centraal staan. We
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willen letterlijk bruggen bouwen: tussen agrarisch ondernemers en ondernemende bewoners van
stad, dorp en platteland en zo bijdragen aan een vitale streek.
Waar de LEADER-werkwijze volgens ons het verschil kan maken is om te komen tot een lokale,
sociaal georiënteerde deeleconomie, gericht op processen en resultaten (‘ondernemingen’,
verdienmodellen, etc.). Er ontstaat een nieuw samenspel tussen ondernemende inwoners (inclusief
agrarische ondernemers en MKB) en overheid. Bedrijven krijgen de ruimte om te produceren of
diensten aan te bieden die aansluiten bij de vraag van A(grarische en streekproducten) tot
Z(orgdiensten).
Om bovenstaande ontwikkelingen mogelijk te maken is een ‘beweging’ nodig die voor langere tijd de
rol van verbinder en breekijzer vervult. De praktische uitwerking van die beweging zien wij in de
vorm van een streeknetwerk. Dat als platform gemakkelijk toegankelijk is voor iedereen en naar
eigen behoeften kan benutten. Een platform dat dient om het onzichtbare zichtbaar te maken. Want
er gebeurt al ontzettend veel in ons gebied. Wat het streeknetwerk teweeg kan brengen, is gericht
op het brede gebiedsbelang, het is sector- en gebied overstijgend en a-politiek. Als nieuwe LEADERAanjaaggroep willen wij die rol als verbinder en als platform op ons nemen waar dat onvoldoende
gebeurd. In dit verband kiezen we bewust voor de naam LEADER-Aanjaaggroep, omdat dit past bij
wat we voor ogen hebben: de initiatiefnemers hebben de verantwoordelijkheid, zij gaan het zelf
doen. Wij faciliteren door goed te luisteren en kansen te signaleren. We jagen aan, dagen uit en
verbinden.
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3. Strategie
3.1. Strategie, thema’s en algemene doelstellingen
Hoofddoel van deze strategie is om met de LEADER-werkwijze een impuls te geven aan de regionale
economie en werkgelegenheid in het westelijk deel van Utrecht. Hierbij ligt de focus op de relatie
tussen platteland en stedelijke omgeving. Bij deze werkwijze hoort een aanpak van onderop: een
belangrijke pijler van LEADER. Uitdagingen worden van, voor en door ondernemende bewoners en
organisaties benaderd. Daarnaast zijn innovatie, samenwerking, verbindingen leggen en
kennisuitwisseling andere belangrijke LEADER-kenmerken.
Onze strategie luidt als volgt:

De LEADER-Aanjaaggroep wil kansen creëren voor de ondernemende inwoners van de
Weidse Veenweiden om op eigen kracht grote stappen te maken naar een waarde(n)volle
streek. We jagen vernieuwingen aan, verbinden netwerken en sporen aan tot uitwisseling
van kennis en ervaring.

Toelichting
De LEADER-Aanjaaggroep hanteert de werkwijze van een aanjagend streeknetwerk met een
platformfunctie van, voor en met ondernemende vrijdenkers, doeners en verbinders. We richten ons
op trajecten die onderdeel zijn van een groter geheel, na verloop van tijd zelfstandig draaien en niet
meer zijn weg te denken uit de streek. De trajecten, al dan niet in projectvorm, zorgen voor het
aanjagen en faciliteren van initiatieven mét resultaat. We benaderen mensen waarvan we weten dat
ze actief iets willen toevoegen aan of borgen in hun woon-, werk- of leefomgeving. De inwoners
dragen zelf verantwoordelijkheid.
De LEADER-Aanjaaggroep hecht grote waarde aan de kern van de LEADER-werkwijze, namelijk
processen aanjagen die een wezenlijke en duurzame verandering dan wel ontwikkeling in het gebied
op gang krijgen én houden. Initiatieven die gericht zijn op concrete en zichtbare resultaten waar we
lang van kunnen genieten. Niet meer van hetzelfde maar versterken en verbinden wat er al is en
zorgen dat het doorgaat ook na afronding LEADER-subsidie. Onze LEADER-Aanjaaggroep is een
vehikel om die successen te verdubbelen.
LEADER-thema’s: hoofdroutes in het navigeren naar een vernieuwend platteland
Het overkoepelende thema van waaruit de LEADER-Aanjaaggroep wil navigeren is het verstevigen
van de relaties tussen stad, dorp en land. Ons overkoepelend thema is afgeleid van het indicatieve
LEADER-thema 2 uit POP3: Stad-land relaties die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling
van het platteland.
We hebben hierbij de stad-land relaties uitgebreid naar stad-dorp-land relaties omdat die
toevoeging van dorpen voor onze streek essentieel is. De steden betrekken we nadrukkelijk bij onze
strategie, zoals ook blijkt uit hoofdstuk 2.1. Daarnaast staat de volgorde stad-dorp-land niet vast en
kan het ook worden omgekeerd, namelijk land-dorp-stad of vanuit een dorp, naar stad en land.
Daarmee geven we aan dat we geloven in de kracht en het scheppend vermogen van de mensen,
vanuit welke plek dan ook. Door bijvoorbeeld te focussen op wat het landelijk gebied heeft te
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bieden, en de initiatieven vanuit de mensen zelf te laten komen, ontstaat vanzelf een aanzuigende
werking die leidt tot een waarde(n)vol platteland.
Naast ons (indicatieve POP3) hoofdthema 2 Stad-Land verbinden geeft de LEADER-Aanjaaggroep
verder invulling aan subthema LEADER thema 5: circulaire economie, biobased economy en duurzame
energie en aan het LEADER-thema: (sociale) innovaties en de toepassing ervan. Met LEADER-3 zoeken
we innovatieve, maatschappelijke verbinding en verbreding in de praktijk. Uiteraard stemmen we af
met andere collectieven (bijv. agrarisch natuurbeheer, Europese Operationele Innovatiegroepen),
want ook zij zijn streekholder. Indien daar aanleiding toe is, zoeken we verbinding met en eventueel
financiering vanuit andere EU-fondsen (EFRO, PURPLE).
Ons hoofd- en subthema’s vertalen wij naar de volgende ‘’routes’’ die we hieronder verder
toelichten en vertalen naar doelen: Plek voor pioniers, Eigen ketens en kringlopen en Voedsel van
dichtbij. De drie route’s hangen met elkaar samen, kunnen elkaar versterken en bieden een kapstok
voor de vormgeving van stad-dorp-landrelaties. In paragraaf 3.2 zijn vervolgens de doelen vertaald
naar concrete resultaten (per POP-maatregel 4). Afhankelijk van de aard van een initiatief moet deze
aan één of meer LEADER-thema’s bijdragen om in aanmerking te kunnen komen voor ondersteuning.
We streven immers initiatieven na (zie bladzijde 19, mate van integraliteit en vernieuwing ) die op
meerdere P’s scoren.
A) Plek voor pioniers (vooral thema: (sociale) innovaties en de toepassing ervan)
Het westelijk deel van Utrecht is een broedplaats voor ondernemende inwoners. De rust en
ruimte van het platteland bieden de juiste voedingsbodem waarin de mooiste ideeën kunnen
ontkiemen tot concrete uitvoering. We verwachten van initiatiefnemers dat ze op een originele
wijze de kracht van de streek zichtbaar maken en in beweging zetten. Hierbij denken we
bijvoorbeeld aan de maakindustrie en innovatieve technieken, gezondheid en dorpsvernieuwing,
erfgoedlijnen, agrotoerisme en waterbeheer. Beproefde concepten krijgen de ruimte om te
groeien, nieuwe initiatieven worden uitgeprobeerd.
➢ Doelstelling: verspreid door het gebied hebben we een aantal vernieuwende
broedplaatsen ondersteund.
B) Eigen ketens en kringlopen en verduurzaming dorp of streek (vooral thema 5: circulaire
economie, biobased economy en duurzame energie)
In deze route richten we ons op de realisatie van korte, integrale kringlopen en ketens waar
mensen zelf op kunnen sturen en op (gezamenlijke) initiatieven gericht op verduurzaming van
dorp of streek. De keuze komt voort uit de urgentie om te schakelen van een consumptie
economie naar een circulaire economie: verbruik is ‘uit’, hergebruik is ‘in’. Naast een gepast
LEADER-thema is het verduurzamen van kringlopen en ketens ook nog steeds een grote
maatschappelijke uitdaging. Concrete toepassingen zijn bijvoorbeeld te vinden in wonen,
werken, gezondheid, landschap, water en recreëren.
➢ Doelstelling: we hebben een aantal ondernemende en vernieuwende initiatieven in
ketens en/of kringlopen en/of verduurzaming van dorp of streek gerealiseerd.

4

LEADER in POP3 kent financieel-technisch vier submaatregelen: Maatregel 19.1 opstellen
Ontwikkelingsstrategie; maatregel 19.2 investeringen in steunaanvragen (projecten/trajecten), maatregel 19.3
samenwerkingsprojecten tussen LEADER-gebieden en maatregel 19.4 organisatie- en beheerskosten van de
LEADER-Aanjaaggroep zelf (voorlichting, netwerkactiviteiten, deskundigheidsbevordering, inhuur coördinator
etc). Voor organisatie en beheer van het programma is het nodig daar onderscheid in te maken. Voor
initiatiefnemers en aanvragers is dit niet relevant.
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C) Voedsel van dichtbij (vooral thema 2: stad land relaties die een bijdrage kunnen leveren aan de
ontwikkeling van het platteland)
Voedsel is bij uitstek geschikt om stad, dorp en land met elkaar te verbinden. Immers, steeds
meer mensen zoeken in hun omgeving etenswaren die duurzaam en met een verhaal zijn
geproduceerd. Ze willen eten dat ‘smaakt naar meer’, bijvoorbeeld streekproducten of voedsel
afkomstig van stadslandbouw. Op hun beurt zijn aanbieders op het platteland op zoek naar
manieren om hun voedselproducten met meerwaarde op de markt te zetten, professioneel en
vraaggericht. In deze hoek passen ook nieuwe initiatieven voor een betere logistiek in
voedselproductie en distributie.
➢ Doelstelling: we hebben een aantal vernieuwende initiatieven verwezenlijkt, gericht op het
(door)ontwikkelen van voedselproducten, het verbeteren van de logistiek tussen consument,
handel/horeca en voedselproducent, of kennisuitwisseling.
D) Samenwerking (maatregel 19.3)
➢ We hebben tenminste één verkenning voor samenwerking met andere (LEADER-)gebieden
gemaakt op een of meer bovenstaande hoofdroutes. Deze kan ook zijn uitgevoerd in het kader
van/met middelen uit maatregel 19.4.
➢ We streven naar tenminste één uitvoeringstraject met een (of meerdere) ander gebied(en) op
een of meer bovenstaande hoofdroutes.
E) Inspiratie- en leermomenten (netwerkactiviteiten) (maatregel 19.4)
We hebben een aantal kennis- en ervaringsuitwisselingen binnen en buiten de Weidse
Veenweiden aangejaagd en gefaciliteerd. Dit betreft zowel eenmalige activiteiten (eenmalige
excursies, werksessies) als iets langere trajecten (in projectvorm). Te denken valt aan
netwerkborrels/pionierscafe’s of trajecten zoals een Community of Practice. Zo leren we van een
aantal geslaagde en niet-geslaagde experimenten. We organiseren een paar keer per jaar
‘streekholders’-groepbijeenkomsten als advies en klankbord voor de LEADER-Aanjaaggroep (zie
ook paragraaf 5.3). In al deze zaken neemt de LEADER-Aanjaaggroep het initiatief, al dan niet in
samenwerking met gebiedspartners.
Aanvullend op de doelen hebben we de volgende intenties:
Boven-regionaal
➢ We hebben een aantal lokale initiatieven op boven-regionale schaal binnen het gebied de
Weidse Veenweiden met elkaar verbonden.
Betrekken van jongeren (<35 jaar)
➢ Een jongere neemt deel aan de LEADER-Aanjaaggroep.
➢ We hebben aansluiting gevonden bij jongeren(netwerken) om samen te werken bij het leggen
van vernieuwende verbindingen tussen stad-dorp-land.
➢ We hebben een aantal trajecten binnen de geformuleerde hoofdroutes die van, voor en door
jongeren zijn uitgewerkt.
Mate van integraliteit en vernieuwing
De LEADER-Aanjaaggroep benadert elk proces en elke activiteit actief vanuit meerdere relevante
sectoren en invalshoeken vanuit de multiple P gedachte: people, profit, planet en passie. De groep
zal geen project of traject ondersteunen dat zich bijvoorbeeld alleen richt op productontwikkeling.
De initiatiefnemer zal geprikkeld worden om de sociale componenten (speciale doelgroepen,
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werkgelegenheid, samenwerking, ontmoeting, kennisdelen), economie (in ruime zin: exploitatie,
verdienen, ruilen-handel), duurzaamheid en enthousiasme/betrokkenheid in kaart te brengen en te
ontwikkelen. Ook zullen initiatieven die bijdragen aan meerdere LEADER-doelen enthousiaster
ontvangen en beoordeeld worden. Dit is ook vertaald in de weging van toetsingscriteria (zie
Hoofdstuk 7.2). Door de diverse samenstelling van de LEADER-Aanjaaggroep borgen we een integrale
benadering van initiatieven. Waar dit mogelijk bijdraagt aan succes, kennis en ervaring wordt tevens
voorbij de grenzen van de eigen streek gekeken of betrekken we ‘streekholders’.
LEADER staat voor ruimte voor innovatie en experiment. Technische innovaties verwachten we niet
meteen maar we staan er wel voor open. We verwachten vooral ruimte te gaan maken voor
procesinnovaties, voor kleine experimenten en vernieuwend ondernemerschap, ruimte voor nietgelukte of doodlopende verkenningen die waardevol kunnen zijn als je het in een ander perspectief
plaatst. Innovatie kan wat ons betreft ook betrekking hebben op nieuwe, praktijkgerichte,
financieringsmodellen, op organisatiewijzen die de continuïteit na afloop van de ondersteuning
vanuit LEADER borgen, op initiatieven met risico’s. Vandaar de expliciete keuze voor ons thema Plek
voor pioniers.
Ten aanzien van de LEADER 2-periode voeren we de volgende vernieuwingen door:
- Uitbreiding van het werkgebied met Vechtstreek, Noorderpark, Vianen en stedelijk gebied
Utrecht. Reeds bewezen succesvolle LEADER-initiatieven kunnen worden overgedragen en
wellicht uitgerold. Voor deze gebieden is de LEADER-werkwijze nieuw.
- Andere focusgroepen. Naast de bekende LEADER-doelgroepen (agrariërs, groen georiënteerde
organisaties, streekproducten) gaan we ons nog meer richten op MKB in het buitengebied
(vooral diversiteit en samenwerking benutten), initiatiefnemers uit (grote) steden, jongeren, en
(voor ons) nieuwe (stedelijke) netwerken.
- Strategie. In de communicatie leggen we meer nadruk op ondersteuning van de eigen kracht van
bewoners en ondernemers en minder op het instrument subsidie. Daarom spreken we verder
van steunaanvragen die verleend kan worden in de vorm van advies en misschien financieel. We
focussen nog meer op het aanjagen van ‘kruisbestuiving’ tussen netwerken en sectoren. We
leggen het accent op pioniers.
- Soort activiteiten. We richten ons meer op trajecten (verbinden wat er is – (door)ontwikkelen en
uitrollen van (bedrijfs-)plannen, het uitwisselen van praktijkervaringen) – dan op fysieke
investeringen.
Aansluiting bij (beleid)context
Relatie DuurzaamDoor
DuurzaamDoor is een kennisprogramma dat is gericht op sociale innovaties voor een groene
economie. Wat betreft aanpak en enkele inhoudelijke thema’s bestaat er overlap met LEADER. Tot
en met 2015 werken in opdracht van de provincie in Utrecht drie partijen samen aan DuurzaamDoor:
Economic Board Utrecht, Communicatie voor Duurzame Ontwikkeling en Natuur & Milieu Utrecht.
Over het algemeen zijn de huidige netwerken van DuurzaamDoor meer gerelateerd aan de steden. Er
ligt dus een kans om relevante ideeën in stedelijk en buitengebied te ondersteunen, mocht het
programma vervolg krijgen. De Aanjaaggroep neemt initiatief voor afstemming en samenwerking.
Relatie provinciaal beleid
Dit LEADER-programma draagt bij aan de volgende beleidsvelden:
- Agenda Vitaal Platteland: het lopende en te actualiseren gebiedsprogramma Utrecht-West voor
de opgaven en ambities voor stadslandbouw en recreatie, landschap en cultuurhistorie.
- Het provinciale coalitieakkoord ‘’In verbinding’’ 2015-2019, waarin onderwerpen geagendeerd
staan als uitnodigende stad-landverbindingen, stadslandbouw, aanpak leegstand en
vrijkomende agrarische bebouwing, stimuleren leefbaarheid en regionale economie van het
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landelijk gebied inclusief de kleine kernen, energietransitie en beleefbaar erfgoed en landschap.
Ook kan LEADER aansluiten bij de economische agenda voor versterking van het merk ‘’Utrecht’’
met een ‘’groen, gezond en slim’’ profiel, met aandacht voor techniek, creativiteit en
ondernemerschap.
De landbouwvisie ‘Duurzame groei in een gevarieerd landschap’, met name op het gebied van
stadslandbouw, biologische landbouw, multifunctionele landbouw en kennisuitwisseling. LEADER
kan bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan de zoektocht naar nieuwe ‘betaal- of
verdienmodellen’ voor het landschap met agrarische bedrijven samen met burgers, het
ontwikkelen van bewustzijn en vooral het organiseren van netwerken.
‘De aantrekkelijke regio’ (Provinciale Visie Recreatie en Toerisme 2020). In veel LEADERtrajecten zullen concrete verbindingen worden gemaakt tussen vraag en aanbod op het gebied
van natuur, landschap en erfgoed, voedsel(beleving). LEADER focust net als de provincie op
ondernemerschap, creativiteit en samenwerking.
Ruimtelijke Ordening: de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en het bijbehorende Ruimtelijk
Actieprogramma met enkele projecten die een relatie hebben met onze ambitie.
Economie: met name duurzaamheidseconomie in de vorm van energie en
financieringsconstructies. Ook bestaat een algemene relatie met het strategische
ambitiedocument van de Economic Board Utrecht ‘Stepping Stones 2013-2020’ rondom thema’s
groen, gezond en slim.
Water, natuur en landschapsbeleid: LEADER sluit aan op de provinciale ambitie om de
maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor natuur en landschap te
vergroten. Agrarische collectieven spelen een rol binnen POP3 op het gebied van (agrarisch)
natuurbeheer en waterbeheer. De collectieven, Europese Innovatie Platforms en de LEADERAanjaaggroep kunnen onderling acties verdelen om op een innovatieve manier bewoners bij hun
fysieke leefomgeving te betrekken, naar financieringsconstructies te zoeken en ruimte te geven
aan ondernemerschap.

Relatie met gemeentelijk beleid en waterschappen
Het gaat te ver om hier een opsomming te maken van de elf gemeenten en twee waterschappen uit
het gebied en hun relatie met het LEADER-programma. De LEADER-Aanjaaggroep zet zich in zodat zij
elkaars activiteiten versterken. Dit uit zich in het ondersteunen van burgerkracht en de vormgeving
van overheidsparticipatie, het stimuleren van (sociaal) ondernemerschap en het leggen van nieuwe
dwarsverbanden tussen uiteenlopende sectoren (bijvoorbeeld zorg, welzijn, landschap, voedsel,
energie, vakmanschap, onderwijs, leven met water). Dat de gemeenten aansluitingskansen zien,
blijkt ook de diverse steunbetuigingen (bijlage B).
3.2. Meetbare doelstellingen
Hiervoor hebben we beschreven wat we willen bereiken. In onderstaande tabel geven we zicht op de
concrete beoogde resultaten (output) en beoogde effecten (outcome, achteraf in kaart te brengen).
Hoe de LEADER-Aanjaaggroep de behaalde resultaten en effecten) van deze strategie bijhoudt wordt
in hoofdstuk 7.3 beschreven.
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Tabel 3. Doelen, resultaten en effecten
Maatregel

Doelen

Output-resultaat

19.1

Opstellen Lokale
Ontwikkelingsstrategie

Vastgestelde Lokale
Ontwikkelingsstrategie en ingestelde
LEADER-Aanjaaggroep

19.2

Steunaanvragen voor
projecten-trajecten op drie
thema’s/routes:
A. Plek voor pioniers
B. Eigen ketens en
kringlopen en
verduurzaming dorp
of streek
C. Voedsel van dichtbij

Totaal 12-20 gesteunde projectentrajecten:
A. 4-10 broedplaatsen
B. 4-10 duurzame ketens en/of
kringlopen en/of
verduurzaamde dorpen of
streken
C. 4-10 vernieuwende
voedselinitiatieven

- Het aantal betrokken actieve
deelnemers bij een gesteund
traject.
- Bijdrage leveren aan ruimte voor
experimenten door en voor
ondernemende inwoners.
- Bijdragen aan behoud en
ontwikkeling van de
werkgelegenheid.
- Bijdragen aan de toename van
afzet van voedselproducten.
- Bijdragen aan het vergroten van
de betrokkenheid van stedelijke
inwoners bij voedsel (uit de
regio).
- Het aantal initiatieven dat wel is
gecoacht, maar niet tot een
steunaanvraag LEADER heeft
geleid.
- Bijdrage aan energiebesparing of
opwekking en andere
milieueffecten.

19.3

D Samenwerking
voorbereiding en uitvoering

Minimaal 2 verkenningen, uitmondend
in 1 ingediend projectvoorstel met
concreet beoogd resultaat (zie onder
thema’s)

- Stimuleren dat en wat we van
elkaar kunnen leren, binnen
gebied, andere gebieden.
- En dat je daar concrete
resultaten mee kunt behalen,
naast inspiratie.

Minimaal 1 samenwerkingsproject op
een of combinatie van thema’s met
concreet resultaat (zie onder thema’s)
19.4

Outcome-effect

E Organisatie en beheer:
E1. Aanjagen/deskundigheidsbevorderingsactiviteiten

Minimaal 30 (netwerk)activiteiten
/bijeenkomsten (4-6 per jaar)

- Het aantal
deelnemers/bezoekers.
- Het aantal trajecten waarin
jongeren zijn betrokken.

E2 Communicatie (producten)

- Actueel en actief adressenbestand
Communicatiestrategie
- Tenminste 5 producten/mijlpalen
over gehele LEADER-programma
- Per ondersteund traject/project 1
leer- en inspiratieproduct
- 1 website (mogelijk gekoppeld aan
sociale media twitter, facebook)
- 1 eindproduct over resultatenervaringen gehele LEADER-periode

- Bekendheid van LEADER bij
doelgroep.
- Resultaten en ervaringen
verspreiden.
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E3 Bestuur en administratie

- Ca 24-28 LEADER-Aanjaaggroep
vergaderingen/sessies (ca 4-5 per
jaar)
- Jaarlijkse Activiteitenplannen en
Jaarrapportages incl. financiën.
- Financiële multiplier t.o.v. EU deel
van 4
- Financiële administratie die voldoet
aan eisen(RVO)

- Professionele LEADERorganisatie.
- Effecten van de LEADER-aanpak
gestructureerd in beeld brengen
en uitdragen.

24

Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER POP3 2015-2020 (maart 2020)

25

Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER POP3 2015-2020 (maart 2020)

4. Activiteitenplan
Dit hoofdstuk beschrijft vooral wat we als LEADER-Aanjaaggroep gaan doen om onze doelen en
resultaten te behalen. Elk jaar maken we een kort activiteitenplan waarin staat wat de LEADERAanjaaggroep op zal pakken en hoe de samenwerking met actieve bewoners, ondernemers en
andere partners vormt krijgt. Hieronder volgen met name het soort activiteiten. In hoofdstuk 5 volgt
een uiteenzetting van hoe we dat organiseren (taken en verantwoordelijkheden).
Jaarlijks Activiteitenplan als basis
Het jaarlijks Activiteitenplan geeft aan wat we in een jaar willen bereiken (op 1 A4, mogelijk als
onderdeel van verslag) voor vernieuwde Weidse Veenweiden en wanneer beoogde activiteiten
plaatsvinden.
- Doelen A/B/C/D Initiatieven ondersteunen en waar nodig zelf projecten en trajecten
ontwikkelen. We gaan in gesprek met ondernemende bewoners om hun ideeën die (mogelijk)
passen bij onze LEADER-strategie verder te helpen uitwerken en ze uitdagen tot vernieuwing.
- Doel E1. Inspiratie- en ontmoetingsmomenten organiseren, in samenwerking met
netwerkpartners.
- Doel E2. Zorgen dat de LEADER-werkwijze (aanvraagprocedure), thema’s en doelen helder en
bekend zijn en makkelijk toegankelijk (websites, flyer maar vooral persoonlijk zichtbaar).Vieren
en peilen: vieren wat wordt bereikt en peilen of we nog op de goede weg zitten.
- Doel E3. Data van LEADER-Aanjaaggroep bijeenkomsten om steunaanvragen te toetsen,
activiteiten te organiseren en netwerkopbouw te bespreken, monitoring en evaluatie etc.
Activiteiten najaar 2015
We starten in het najaar van 2015 met bekendheid en smoel geven aan LEADER3 (inclusief vacature
in Aanjaaggroep vervullen). Daarnaast willen we zo snel mogelijk de details aan randvoorwaarden
voor de beoordeling van steunaanvragen geregeld hebben en zijn daarbij afhankelijk van provincie
Utrecht en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (zie Hoofdstuk 5.3). Concrete acties zijn:
-

Ondersteunen en aanjagen van initiatieven, verkennen van ons netwerk en de witte vlekken in
ons netwerk kaart krijgen.

-

Bekendheid geven wat LEADER beoogt op basis van een uitgewerkte communicatiestrategie,
website vernieuwen en een informatief product maken om te kunnen verspreiden, aansluiten bij
netwerkbijeenkomsten.

-

We organiseren twee tot drie informatieve en inspirerende bijeenkomsten voor
belangstellenden (in samenwerking met bijvoorbeeld Duurzaam Door), voor gemeenten over de
samenwerking en cofinanciering.

-

Twee tot drie werksessies met de LEADER-Aanjaaggroep gericht op teambuilding,
netwerkopbouw (jongeren!), opstellen Activiteitenplan 2016 etc.

-

Verhelderen procedure (inclusief openstelling) en opstellen definitief toetsingsformulier in nauw
overleg met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en provincie Utrecht zodat de procedure
transparant en werkbaar is.

Hieronder lichten we de activiteiten nader toe.
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4.1. Uitvoering van trajecten
Dit betreft doelen op de drie hoofdthema’s A, B en C. De LEADER-Aanjaaggroep werkt langs drie
sporen om trajecten te starten en ondersteunen:
A) Lokale initiatieven op gang brengen, coachen en verbinden, gericht op concrete resultaten.
We sporen pioniers en vernieuwers op en verkennen gezamenlijk de uitdagingen waar zij
voor staan. De initiatiefnemers komen vervolgens zelf met een plan waarin zij duidelijk
formuleren hoe zij tot oplossingen willen komen. Gedurende dit traject biedt de LEADERAanjaaggroep in de eerste instantie ondersteuning door mee te denken, te organiseren en te
netwerken. We leveren na selectie van de beste projecten een gewogen financiële bijdrage
op basis van de selectiecriteria en procedure, (hoofdstuk 7). Onze LEADER-Aanjaaggroep
verzorgt de toetsing op financiële verantwoording en coaching van het traject. De
initiatiefnemer zelf is verantwoordelijk voor alle stappen in de uitvoering. Ook kan de
LEADER-Aanjaaggroep zelf initiatief nemen tot een project mocht er een aanleiding of
behoefte zijn die past bij haar rol.
B) Van elkaar leren: leren van proberen en waardevolle werkwijzen uitrollen in het gebied (en
daarbuiten).
Zowel gedurende de ideevormende fase als de uitvoerende fase vinden we een lerende
houding van essentieel belang. Het gaat om kennisuitwisseling en bewustwording. Kennis en
ervaring die voortkomen uit trajecten gaan we op kansrijke plekken uitrollen. De LEADERAanjaaggroep geeft zelf het voorbeeld door onder meer actief deel te nemen aan relevante
regionale, stedelijke en/of landelijke (LEADER-)netwerken.
C) Ontmoeten en inspireren: kennis maken en delen.
Onze LEADER-Aanjaaggroep heeft vanwege de ‘helicopterview’ een grote toegevoegde
waarde in het organiseren van kennis- en ervaringsuitwisseling. We kunnen sectoren en
netwerken aan elkaar koppelen die elkaar voorheen niet kenden. Dat doen we onder meer in
de vorm van workshops, trainingen, broedplaatsen en Communities of Practice. We zoeken
daarbij naar samenwerkingen met gemeenten en andere partners die manieren willen
uitproberen om hun inwoners meer ruimte tot initiatieven te bieden. Daarmee helpen we ze
stappen te zetten in de richting van de participatiemaatschappij. Een voorbeeld is de manier
waarop de stad Utrecht stadslandbouw en groene initiatieven in wijken ondersteunt. Of het
programma Woerden Werkt!, waarbij de gemeente Woerden samenwerkt met het
bedrijfsleven.
4.2. Samenwerking
Het ligt voor de hand om samenwerking (doelstelling D) te zoeken met andere (LEADER)-gebieden
waar ook de versterking van de stad-land relaties centraal staat. Dit geldt in ieder geval voor de buurgebieden en in het Groene Hart. Alhoewel er accentverschillen zijn ten aanzien van de inhoudelijke
uitwerking van dit thema, bieden deze voldoende aanknopingspunten voor samenwerking. Het gaat
dan in eerste instantie om ervaringen te delen en met elkaar in kaart te brengen hoe op een
effectieve manier vruchtbare stad-land relaties en stakeholder-netwerken duurzaam tot stand
gebracht kunnen worden. De vragen die we daarbij stellen zijn onder meer: Hoe pak je dit aan? Met
welke partijen? Wat zijn kritische succes- en faalfactoren? Wat werkt wel en wat niet? Wat is de
meerwaarde?
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Met LEADER Utrecht Oost
Het ligt ook zeer voor de hand dat wij met LEADER Utrecht Oost gaan optrekken. Immers, beide
gebieden hebben gekozen voor het LEADER-thema 2: stad-land relaties die een bijdrage kunnen
leveren aan de ontwikkeling van het platteland. Bovendien delen we geografisch de gemeente
Utrecht. Als LEADER-Aanjaaggroep Weidse Veenweiden hebben we de ambitie om die samenwerking
tussen west en oost vorm te geven. Hierbij nemen we ervaringen uit de voorgaande LEADER-periode
mee, onder meer met Lekker Utregs (destijds met LEADER-gebied Kromme Rijn) en Proef ons
Platteland (met LEADER-gebieden in België en Frankrijk). Daarnaast heeft de gemeente Utrecht al
laten weten mee te willen werken in het beter verbinden van met name groen-recreatieve
stadslandbouw.
Met LEADER in het Groene Hart: Polders met Waarden en Holland Rijnland
Ook gaan we onze plannen afstemmen op ontwikkelingen in het Zuid-Hollandse LEADER-gebied van
de Polders met Waarden: Gouwe-Wiericke, Krimpenerwaard-Alblasserwaard. En met het LEADERgebied Holland Rijnland: Leiden, Alphen, Zoetermeer-Leidschendam. Het idee is om rond deze
vragen met de drie gebieden in het Groene hart een gezamenlijke Community of Practice (CoP) op te
zetten. Hieruit kunnen op inhoudelijke deelterreinen (bijv. korte voedselketens, recreatieve
verbindingen, afvalstromen enz.) concrete samenwerkingsprojecten ontstaan.
In een tweede fase kan ook onderzocht worden of er mogelijkheden zijn voor regionale, nationale
(via bijv. het Stedennetwerk Stadslandbouw) en transnationale samenwerking (via bijv. het PURPLEnetwerk) op het thema stad-land relaties.
Grensoverschrijdend
Nog verder uitzoomend willen we ons oriënteren op mogelijkheden tot uitwisseling en
samenwerking buiten de Nederlandse grenzen. Ook daar zijn ondernemende inwoners met vragen
en ideeën. Binnen Europa zijn er meerdere verstedelijkte regio’s waarvan we kunnen leren en die
ons kunnen inspireren (mogelijk ook binnen het Europees netwerk PURPLE). De eerste stap is het
verkennen van onze vraagstelling en het zoeken naar een LEADER-groep en gebied met een
vergelijkbare vraag. Vervolgens verkennen we samen de mogelijke waarde van uitwisseling en/of
samenwerking, al dan niet vertaald in de concrete uitvoering van een traject.

4.3. Aanjaagactiviteiten/Deskundigheidsbevordering
De LEADER-Aanjaaggroep wil aanjaagactiviteiten en deskundigheidsbevordering (doelstelling E1)
organiseren en aanbieden, afhankelijk van de behoefte. We bepalen jaarlijks een aantal speerpunten
die bij de ambitie en doelen van onze plannen passen en aansluiten bij de behoeften in het gebied.
Bij elk speerpunt hoort een aantal acties, georganiseerd door de LEADER-Aanjaaggroep. We denken
daarbij aan de volgende ingrediënten.
Aanjaagactiviteiten:
- Netwerkgesprekken en bijeenkomsten (thematisch of regionaal) organiseren, al dan niet in
samenwerking met ‘streekholders’.
- Inbreng leveren op netwerkbijeenkomsten van anderen.
- Mogelijke inzet van vouchers om initiatiefnemers snel en effectief op weg te helpen met kennis
en ondersteuning (mogelijk in de vorm van een groot koepelprojectaanvraag van de LEADERgroep zelf).
- Maatwerk bieden in het ondersteunen van initiatiefnemers bij de uitwerking van een idee.
Hierbij past de inzet van een lid van de LEADER-Aanjaaggroep, mogelijk tijdelijk aangevuld met
specifieke deskundigen uit het gebied voor advisering en coachen van de initiatiefnemer. We
denken onder andere aan de KNHM en Streekfonds de Utrechtse Waarden.
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-

Ontsluiten van bestaande kennis zodat deze met elkaar kan worden gedeeld.
Zie ook onder communicatie in hoofdstuk 4.5.

Kennis- en deskundigheidsbevordering
Naast hier bovengenoemde activiteiten denken we aan:
- Capaciteitsopbouw van leden van de LEADER-Aanjaaggroep met als doel om zelf de taken en
verantwoordelijkheden goed te kunnen vervullen. Te denken valt aan werksessies en trainingen
op inhoudelijke onderwerpen (bijv. business modellen, Streekfondsen, coöperaties), bespreken
en uitwerken van de samenwerking binnen de LEADER-Aanjaaggroep, deelname aan symposia,
conferenties e.d. en (tussen)evaluatie van het eigen functioneren.
- Trainingen aanbieden voor deskundigheidsbevordering om aanvragers te ondersteunen in het
ontwikkelen en uitvoeren van hoogwaardige trajecten. Te denken valt aan het schrijven van een
projectplan en/of businessplan, financieel beheer, opzetten van een coöperatie, uitvoering van
verantwoording, overdragen van ervaringen, maken van een resultaatfilmpje, website, inzet
sociale media, crowdfunding enz.
4.4. Bestuur en organisatie LEADER-Aanjaaggroep
De LEADER-Aanjaaggroep is een zelfstandige groep, verantwoordelijk voor de uitvoering van de
Ontwikkelingsstrategie (doelstelling E3). Het is een enthousiast team met creatieve, ondernemende
inwoners uit het hele gebied. Zij zijn deskundig op diverse vlakken en hebben toegang tot
uiteenlopende netwerken. Zie voor het takenpakket paragraaf 5.1 De LEADER-Aanjaaggroep wordt in
haar werkzaamheden ondersteund door een coördinator (paragraaf 5.3).
De LEADER-Aanjaaggroep komt ca 4-5 keer per jaar in zijn geheel bijeen om steunaanvragen te
toetsen, activiteiten te organiseren etc. Daarnaast zal afhankelijk van de nog te behalen doelen en de
dynamiek in het gebied lokale bewoners worden betrokken bij of op hun verzoek geadviseerd en
ondersteund worden. Dat wordt in elk jaarlijks Activiteitenplan verder uitgewerkt en taken worden
verdeeld onder de leden van de LEADER-Aanjaaggroep en/of coördinator.
Voor een uitgebreide omschrijving van de organisatie van de LEADER-Aanjaaggroep verwijzen we
naar de hoofdstukken 5 Organisatie en 7 Reglement.
4.5. Communicatie
De communicatiestrategie (doelstelling E2) is gericht op ondersteuning en stimulering van de doelen
van de LOS en de activiteiten van de LEADER-Aanjaaggroep. LEADER is een werkwijze die
geïntegreerd is in een actief streeknetwerk.
De LEADER-Aanjaaggroep hanteert de volgende uitgangspunten voor de communicatie:
- Belang van bewuste communicatie: elke activiteit of project kent een eigen communicatieplan of
–paragraaf.
- Benut wat er al is: maak gebruik van bestaande netwerken en communicatiekanalen.
- Bottom-up: alles wat binnen LEADER gebeurt, is zichtbaar gedragen door de basis, met de inzet
van een actief streeknetwerk. We luisteren naar signalen uit ons netwerk, georganiseerd en
gaandeweg.
- Transparantie: de LEADER-Aanjaaggroep gaat zichtbaar verantwoord om met publiek en privaat
kapitaal. Criteria, procedures, activiteiten en besluiten van de LEADER-Aanjaaggroep komen op
de website.
- Zichtbaar maken: initiatieven, activiteiten, kennis en ervaringen.
- Naamsvermelding: producten en activiteiten voldoen aan de voorwaarden van financiers.
Financiers worden vermeld in de communicatie.
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Concreet:
- We verkennen de overname van de huidige huisstijl en site van Weidse Veenweiden, gekoppeld
aan de mogelijke inzet van sociale media.
- Elk jaar plannen we een aantal mijlpalen, producten en activiteiten, afhankelijk van wat nodig is
en op basis van onze ambitie en doelen en het proces tot dan toe.
- Elk jaar communiceren we op basis van welke criteria en procedure we tot selectie van projecten
komen.
- Communicatie activiteiten en -producten maken onderdeel uit van het jaarlijks Activiteitenplan
en de jaarrapportages.
- Per project-steunaanvraag wordt aangestuurd op een communicatieproduct/activiteit die is
gericht op het vergroten van de bekendheid, kennisoverdracht- en/of inspiratie. Dat hoort
onderdeel te zijn van een goed projectplan en draagt bij aan onze ambitie om zichtbaar te maken
wat er al is in het gebied.
4.6. Administratie
De LEADER-Aanjaaggroep ziet administratie als een middel om onze doelen te kunnen realiseren, de
effecten en resultaten te kunnen aantonen, bij te kunnen sturen en te kunnen verantwoorden hoe
wij middelen inzetten. De volgende zaken (waaronder eisen vanuit POP3 programma) leggen we in
onze administratie vast:
-

Besluiten en afspraken van de LEADER-Aanjaaggroep.
Dossiers van beoordeelde steunaanvragen
Dossiers van initiatieven die steun hebben toegekend gekregen.
Activiteiten geïnitieerd door de LEADER-Aanjaaggroep en het bereik ervan.
Resultaten, communicatie uitingen en overige producten op inhoud en proces.
Verplichtingen en verantwoording aan financiers.
Netwerk en adressenbestand.
Financiën.

Voor een verdere omschrijving van de administratie verwijzen we naar hoofdstuk 5.
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4.7. Globale activiteitenplanning
Onderstaande tabel vat samen wat we willen bereiken, uitgezet in de looptijd van deze
Ontwikkelingsstrategie. Het is indicatief want we zijn afhankelijk van eigenaarschap van
ondernemende inwoners en organisaties, beschikbaarheid van cofinanciering etc. Elk jaar wordt een
‘’peilmoment’’ gehouden om na te gaan of en waar op bijgestuurd moet worden met meer of juist
minder of ander soort activiteiten.
Tabel 4. Globale activiteitenplanning
Doelen-activiteiten

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021-2022

Aanjagen en coachen/adviseren:

(voorberei
ding)

Minimaal
2

Minimaal
3

Minimaal
3

Minimaal
3

Minimaal
1

(uitrol)

1

2

A Plek voor pioniers 4-10
B Eigen ketens en kringlopen en
verduurzaming dorp of streek 4-10
C Voedsel van dichtbij 4-10
D Samenwerken voorbereiding en
uitvoering, minimaal 2 verkenningen,
minimaal 1 uitvoeringsproject

(x)

E1
Aanjagen/deskundigheidsbevorderingsacti
viteiten minimaal 30

2

6

6

6

5

4

1
(eindbijeenkoms
t)

E2 Communicatieproducten 7

2

1

1

1

1

1

1 (eindproduct)

3

5
1

5
1

5
1

5
1

5
1

E3 Bestuur en organisatie
LEADER-Aanjaaggroep
bijeenkomsten
Jaarverslagen e.d.

2 (1 per jaar)
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5. Organisatie
5.1. Positie, taken en bevoegdheden LEADER-Aanjaaggroep
De LEADER-Aanjaaggroep is verantwoordelijk voor uitvoering van de Ontwikkelingsstrategie. Zij is
bevoegd om hiertoe de benodigde stappen te ondernemen:
- Zij bepaalt hoe het beschikbare budget voor het programma wordt ingezet, hoe zij haar
organisatie vormgeeft en welke activiteiten daarvoor worden georganiseerd.
- Zij rapporteert aan de provincie Utrecht en andere financiers over de behaalde doelen en
resultaten op programmaniveau in relatie tot beschikbaar gestelde cofinanciering.
Positionering
De LEADER-Aanjaaggroep is een zelfstandige netwerkgroep. De groep streeft naar een zo groot
mogelijke zelfstandige manier van werken en een zo min mogelijke administratieve belasting voor
alle partijen. Daartoe zijn nadere taakverdelingen en werkafspraken nodig met provincie Utrecht,
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, als betaalorgaan) en de Stichting
Gebiedsontwikkeling Utrecht-West als vertegenwoordigend rechtspersoon.
De LEADER-Aanjaaggroep krijgt na goedkeuring van de Ontwikkelingsstrategie door Gedeputeerde
Staten (GS) van de provincie Utrecht een formele adviesfunctie aan GS. De provincie Utrecht is
eindverantwoordelijk voor het programma. Beslissingen van de LEADER-Aanjaaggroep over toe te
kennen LEADER-subsidie heeft dus formeel een adviesstatus. De adviezen gaan rechtstreeks naar de
provincie/RVO. Daarmee heeft de LEADER-Aanjaaggroep dezelfde status als de bestuurlijke
Gebiedscommissie Utrecht-West. De LEADER-Aanjaaggroep benut uiteraard het netwerk van de
Gebiedscommissie Utrecht-West en andere partners in het gebied en stemt haar activiteiten hierop
af. De LEADER-Aanjaaggroep zal nadere werkafspraken maken.
Taken en bevoegdheden LEADER-Aanjaaggroep en Aanjagers
De LEADER-Aanjaaggroep en daarmee ook haar leden – de Aanjagers – hebben de volgende taken en
bevoegdheden om deze Ontwikkelingsstrategie uit te voeren:
- Een luisterend oor en open oog zijn voor ontwikkelingen in het gebied.
- Aanjagen en faciliteren van initiatieven.
- Toetsen van aanvragen.
- Organiseren van communicatie en kennisuitwisselingsactiviteiten.
- Monitoring van resultaten en effecten.
- Evaluatie van de Ontwikkelingsstrategie en deze eventueel bijstellen.
- (toezicht op) Financieel beheer van de strategie en het eigen procesbudget.
- Afleggen van verantwoording aan provincie Utrecht en andere partners (financiers).
- Mobiliseren van cofinanciering en andere middelen.
- Zorgen voor benodigde administratie.
5.2. Profiel en samenstelling LEADER-Aanjaaggroep
Gezien de ambitie van deze Ontwikkelingsstrategie is een sterk en creatief team nodig dat zich inzet
voor uitvoering ervan. Daarnaast wordt in deze nieuwe LEADER-periode vanuit het POP3-programma
een voortschrijdende professionalisering van de LEADER-Aanjaaggroep gevraagd. Kernwoorden
hierin zijn: deskundigheid, verantwoordelijkheid, transparantie en efficiency. Deze eisen zijn als volgt
vertaald in het profiel en de samenstelling van de LEADER-Aanjaaggroep.
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Profielschets LEADER-Aanjaaggroep
- Maximaal elf leden. Een omvang van hooguit elf leden staat garant voor een werkbare kerngroep
met voldoende kritische massa, uitgaande van toegang tot een groot en divers netwerk.
- Deelname op persoonlijke titel. Mensen nemen deel zonder last of ruggenspraak (geen formele
belangenvertegenwoordiging), wel op basis van hun kennis, kunde en netwerken.
- Enthousiaste en ondernemende inwoners/ondernemers met een groot netwerk die zich in willen
zetten voor de toekomst van het gebied.
- Aantoonbare deskundigheid op een van de volgende gebieden: voedselketens, ruimtelijke
ordening, duurzaamheid en kringlopen, werkgelegenheid, businessmodellen/financiering
- Beschikbare capaciteiten in de LEADER-Aanjaaggroep: vernieuwers met visie, ondernemende
doeners, facilitatoren en resultaatbewakers.
- Leden komen verspreid uit het hele gebied in het westelijk deel van Utrecht.
- Leden vormen als groep een mix van diverse leeftijden en geslacht.
- Maximaal 50% van de leden komt van een publieke organisatie (POP3 eis). De LEADERAanjaaggroep wil het accent houden op ‘’private’’ mensen uit het gebied en houdt het aantal
leden vanuit publieke organisaties daarom beperkt.
- De LEADER-Aanjaaggroep beschikt over bestuurskracht, wat betekent dat de leden in staat zijn
over hun eigen belang heen te kijken, daadkracht tonen, visie op het gebied hebben en de
ambitie van LEADER onderschrijven. Ze hebben ‘bestuurlijk’ gevoel voor zowel vertrouwde
organisaties als nieuwe lokale dynamiek.
- De LEADER-Aanjaaggroep kiest een voorzitter uit haar midden of een onafhankelijke voorzitter.
In bijlage D staat het profiel van de leden nader toegelicht.
Samenstelling LEADER-Aanjaaggroep
Medio april 2015 is de kern van een enthousiaste LEADER-Aanjaaggroep Weidse Veenweiden
geformeerd. In juli 2015 bestond de groep uit zes personen die voldoen aan bovenstaand profiel, in
januari 2016 is de groep met één persoon uitgebreid (zie bijlage E voor namen en toelichting). Er zijn
nog 2 vacatures. Eén lid komt uit een publieke organisatie.
De initiatiefgroep (zie bijlage E) heeft de LEADER-Aanjaaggroep samengesteld op basis van het
gewenste profiel via een oproep in de regionale media, diverse netwerken en persoonlijke
benadering. De initiatiefgroep faciliteerde en adviseerde de LEADER-Aanjaaggroep in de
opstartperiode in 2015.
5.3. Organisatie van de uitvoering
De LEADER-Aanjaaggroep en alles daaromheen is een platte organisatie met slagkracht. De groep
staat dichtbij de mensen, is flexibel waar nodig en staat garant voor continuïteit in kennis en
ervaring. In haar taken wordt de LEADER-Aanjaaggroep ondersteund door een coördinator en
(waarschijnlijk) voor het financieel-technische deel door de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland. De initiatieven van en samenwerking met ‘streekholders’ vormen de basis van de
uitvoering.
Bottom-up werken: Lokale netwerken en kennis benutten
De LEADER-Aanjaaggroep is een spin in eigen netwerk dat weer verbonden is met vele andere
netwerken. De LEADER-Aanjaaggroep wil al haar doelen en activiteiten samen met (netwerken van)
ondernemende bewoners (en hun organisaties) oppakken om samen de beste projecten te gaan
helpen ontwikkelen. Overheden en maatschappelijke organisaties zullen waar nodig gevraagd
worden hun steentje bij te dragen in de best passende vorm. Bij elk initiatief, bij elke activiteit
zoeken we waar we samen iets kunnen organiseren. We doen zo min mogelijk alleen, tenzij we
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signaleren dat er een kans voorbij dreigt te gaan. Dan neemt de LEADER-Aanjaaggroep zelf initiatief.
Lokale kennis willen we doorlopend benutten, bijvoorbeeld in het komen tot advies over
steunaanvragen, het uitwerken van initiatieven en in het organiseren van bijeenkomsten. Ook de
kennis en ervaring van de leden van de Plaatselijke Groep LEADER2 wordt benut, zeker in het begin,
afhankelijk van de vraagstelling en uitdagingen van de nieuwe Aanjaaggroep.
Wij zoeken samenwerking op met lokale en regionale initiatieven en organisaties. Een goed
voorbeeld is hier de samenwerkingspartner het Streekfonds Utrechtse Waarden, dat vooral aanbiedt
om te experimenteren met kleine projecten. Zij kunnen helpen om hun werkwijze elders in het
gebied uit te rollen en de LEADER-Aanjaaggroep scherp te houden. Of we organiseren activiteiten
samen met bijvoorbeeld Streekfonds de Utrechtse Waarden, KNHM, DuurzaamDoor, Urgenda,
Rabobank, gemeenten of Greenwish (initiatievenmakelaars).
Meedenkers: ‘streekholders’-groep
Om de LEADER-Aanjaaggroep scherp te houden, transparantie te garanderen en goede ‘lijntjes’ met
bewoners en ondernemers (de doelgroepen van LEADER) te onderhouden, gaat de groep haar eigen
klankbord en groep van meedenkers samenstellen. Zo is de LEADER-Aanjaaggroep vanaf de start
geadviseerd door de initiatiefgroep (zie hoofdstuk 1). Bij het organiseren van een groep
‘streekholders’ (met dynamische samenstelling) maken we gebruik van het bestaande netwerk,
onder andere van het Streekfonds de Utrechtse Waarden, LTO en Agrarische collectieven, de
Gebiedscommissie Utrecht-West en andere organisaties en vooral deskundige lokale mensen. De
LEADER-Aanjaaggroep organiseert bijvoorbeeld een à twee keer per jaar een peilmoment om met
meedenkers in gesprek te gaan en vragen te stellen zoals: Zijn we nog goed bezig? Doen we er
voldoende toe? Wat vraagt nog aandacht? Zijn de gekozen thema’s nog actueel voor LEADER? Op
initiatiefniveau kunnen ook ‘streekholders’ als adviseurs of mede-aanjagers betrokken worden.
De basis: initiatiefnemers doen het zelf
Bij elk initiatief ligt de verantwoordelijkheid en primaire trekkracht bij de initiatiefnemers zelf.
Daarbij zet elk lid van de LEADER-Aanjaaggroep (‘Aanjager’) zich naar eigen vermogen in om als
coach/meedenker jaarlijks meerdere initiatieven te ondersteunen. Ook organiseert iedere Aanjager
waar nodig tijdelijk meer ondersteuning om initiatieven een stap verder te brengen. Hierbij maakt
hij/zij gebruik van zoveel mogelijk andere ‘streekholders’ en deskundigen binnen en buiten het eigen
netwerk.
Taken LEADER-Aanjaaggroep-coördinator
De coördinator is samen met de leden van de LEADER-Aanjaaggroep het gezicht naar buiten.
Te samen met de leden van de LEADER-Aanjaaggroep en in het bijzonder met de voorzitter verbindt
de LEADER-coördinator partijen, slaat bruggen en is voortdurend op zoek naar (nieuwe)
samenwerkingsvormen. Hij / zij vangt alle relevante signalen op die kansen bieden voor goede
projecten en processen binnen de thema’s van het LOS en stimuleert dat deze kansen worden
opgepakt en uiteindelijk leiden tot daadwerkelijke resultaten. De coördinator ondersteunt de
LEADER-Aanjaaggroep in al haar werkzaamheden.
De coördinator:
- Bereidt agenda en organisatie van bijeenkomsten en werksessies van de LEADER-Aanjaaggroep
voor, zorgt voor verslaglegging.
- Ondersteunt Aanjagers waar nodig in hun LEADER-gerichte activiteiten.
- Is samen met de voorzitter eerste aanspreekpunt binnen de LEADER-Aanjaaggroep voor de
organisatie en communicatie.
- Organiseert communicatie en netwerkactiviteiten.
- Planning & control: zorgt voor inhoudelijk en financieel overzicht, monitoring, opstellen van
rapportages en evaluatie. Dit in nadere afstemming met RVO en programmabureau.
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Begeleiden van steunaanvragen:
- Zorgt voor een eerste beoordeling van ideeën en steunaanvragen op ontvankelijkheidkansrijkheid.
- Begeleidt aanvragers in de procedure in gevallen dat financiële steun wordt verleend.
- Beheert dossiers.
- Stemt af met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en anderen.
Rechtspersoon
De Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West (met haar organisatie Programmabureau UtrechtWest) wordt gevraagd waar nodig de LEADER-Aanjaaggroep te vertegenwoordigen en bijvoorbeeld
subsidieaanvragen namens de LEADER-Aanjaagroep in te dienen.
Ondersteunende rol programmabureau Utrecht-West
De LEADER-Aanjaaggroep zal het programmabureau Utrecht-West vragen om ondersteuning waar
nodig, zoals bij de financiële administratie en specifieke deskundigheden.
Rol Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (onder voorbehoud)
In opdracht van de provincie Utrecht fungeert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) als
betaalorgaan. De RVO behandelt de financieel-technische toetsing van financiële bijdrage (EU
conformiteitstoets) en verzorgt de financiële monitoring. Bij aanvang van de uitvoering van de
Ontwikkelingsstrategie zullen nadere werkafspraken worden gemaakt tussen de LEADERAanjaaggroep (als facilitator), provincie Utrecht, de RVO en overige uitvoerende partners.
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6. Financiering
6.1. Begroting
Voor de gehele programma-periode 2015-2020 gaan we uit van een totale begroting van circa 5,2
miljoen euro, waarvan 1,55 miljoen euro uit het EU/POP3 programma. Dit komt neer op een
jaarlijkse investering van ongeveer 1 miljoen euro, waarvan 310.000 euro afkomstig van de EU.
Tabel 5: Begroting LEADER-3 Weidse Veenweiden
Maatregel

Doel

% van totaal

19.1 Voorbereidingskosten
19.2 Uitvoering projecten en
trajecten

Doelen A, B en C totaal
minimaal 12

19.3 Samenwerking
voorbereiding en
Samenwerking uitvoering

D Voorbereiding
samenwerkingsproject en
Uitvoering
samenwerkingsproject

19.4 Lopende kosten,
promotie, voorlichting

E1 Aanjaagactiviteiten en
deskundigheidsbevordering
E2 Communicatieproducten
E3 Bestuur en administratie

Totaal

Totaal
investeringe
n
(euro)

Per jaar raming
investeringen
(euro)5

-

-

-

84

4.355.607

871.121

4

190.783

35.157

12

653.610

130.722

100%

5.200.000

1.040.000

De voorbereidingskosten hadden betrekking op de kosten voor het opstellen van deze
Ontwikkelingsstrategie en zijn daarom niet genomen in de begroting. Er is bewust (nog) geen
onderverdeling gemaakt binnen 19.2 over de drie thema’s en doelen om maximale speelruimte te
hebben voor actuele ontwikkelingen. Per jaar zal er een specifiekere raming worden gemaakt. We
maken graag gebruik van mogelijkheden voor bevoorschotting conform de Verordening (EU) nr.
1303/2013 in het bijzonder de artikelen 32 tot en met 35 alsmede de Verordening (EU) Nr.
1305/2013 in het bijzonder de artikel 422 tot en met 44 alsmede de toepasselijke Europese
gedelegeerde- en uitvoeringsregelgeving (provinciale regelingen).

6.2. Dekkingsplan
Spelregels
De POP3-spelregels voor de verhouding op programmaniveau is als volgt: 30% EU, 30% overig
publiek (provincie, gemeenten,-waterschappen, Rijk), 40% private bijdragen (eigen geldelijke
bijdragen, eigen bijdrage in uren, sponsoring en overige private bijdragen). De verhouding EU-publiek

5

Voor maatregelen 19.2 en 19.3 geldt een looptijd van vijf jaar (2016-2020), voor maatregel 19.4 geldt een looptijd van zeven jaar (20162022). Voor het overzicht is het totaal aan investeringen in regel 19.4 echter door vijf gedeeld.
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ligt vast, deze is 1:1. Zonder een publieke euro uit het gebied kunnen we deze niet verdubbelen met
een Brusselse euro. De 40% private bijdrage is een minimum. De ervaring leert dat multiplier van
LEADER vele malen groter is. Ervaringen uit het verleden bieden echter geen garanties voor de
toekomst. Wij gaan voor een multiplier!
Publieke cofinanciering
In het Openstellingsbesluit LEADER provincie Utrecht zoals vastgesteld in de vergadering van
gedeputeerde staten van Utrecht van 17 februari 2015 is in artikel 2 aangegeven dat er €1.550.000
vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) beschikbaar is voor
Utrecht-West. Alle gemeenten6 hebben in intentieverklaring aangegeven (bijlage B) dat zij achter
deze LEADER-Ontwikkelingsstrategie staan en waar mogelijk op projectniveau bij zullen dragen
(kennis, netwerk en/of financieel). Harde toezeggingen zijn op dit strategische niveau en op dit
moment van opstellen nog niet mogelijk. De LEADER-Aanjaaggroep heeft met de gemeenten
afgesproken om najaar 2015/voorjaar 2016 de zicht op en procedure van de gemeentelijke bijdragen
te gaan concretiseren op basis van gemeentebegrotingen of andere instrumenten. Daarnaast zoeken
we andere publieke cofinanciering bij provincie, Rijk of waterschappen of andere EU-fondsen waar
mogelijk.
In tabel 6 is een voorstel opgenomen voor verdeling tussen de verschillende financiers en de
verschillende maatregelen.
Sturing
De LEADER-Aanjaaggroep zal goed monitoren en sturen op de vereiste verhoudingen en ambities.
Eén manier om te sturen is de bepaling van de hoogte van de publieke en private bijdrage (zie
paragraaf 7.2) per steunaanvraag (als het maatregel 19.2 betreft). Er zal op gestuurd worden dat er
tenminste 25% andere publieke cofinanciering is en minimaal 50% privaat. Op maatregel 19.3
(samenwerking) zullen we daarnaast ook private bijdragen zoeken. Op programmaniveau zetten we
de provinciale cofinanciering daar in, waar gemeentelijke cofinanciering niet (meteen) voor de hand
ligt, zoals maatregel 19.4 of daar waar dit als stimulans kan dienen (maatregel 19.2 en 19.3).
Het belang dat de LEADER-Aanjaaggroep hecht aan de eigen verantwoordelijkheid van
initiatiefnemers vertaalt zich in een hoge eigen bijdrage en overige publieke cofinanciering.
Daarnaast wil de LEADER-Aanjaaggroep samen met overheden de samenwerkingsmogelijkheden
gaan onderzoeken en uitwerken. Private bijdragen daaraan liggen minder voor de hand.
Gecombineerd met de spelregels van verhoudingen zoals hierboven beschreven, komen we tot het
dekkingsplan in de tabel.

6

De intentieverklaring van de gemeente Vianen wordt in augustus verwacht en toegevoegd aan dit document.
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Tabel 6: Dekkingsplan LEADER-3 Weidse Veenweiden
Maatregel
19.1 Voorbereidingskosten

Totaal
(euro)

Publiek
EU/POP3

Publiek overig

Privaat

-

-

-

-

4.355.607

1.127.803

1.127.803

2.100.000

19.3 Samenwerking
voorbereiding en
Samenwerking uitvoering

190.783

95.391

95.391

-

19.4 Lopende kosten,
promotie en voorlichting

653.610

326.805

326.805

-

5.200.000

1.550.000

1.550.000

2.100.000

100%

29,8%

29,8%

40,4%

19.2 Uitvoering projecten en
trajecten

Totaal
Procentueel van totaal
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Deel II

Reglement LEADER-Aanjaaggroep Weidse Veenweiden

7. Beheer- en toezichtregeling/beschrijving van de selectieprocedure
7.1 LEADER-Aanjaaggroep werkwijze
Samenstelling en wijzigingen
Zie tevens hoofdstuk 5.2.
- Benoeming. Een LEADER-Aanjaaggroep-lid (ook de voorzitter) heeft de intentie om tenminste
drie jaar deel te nemen om de continuïteit, deskundigheid en samenwerking als groep te
waarborgen.
- Beëindiging. LEADER-Aanjaaggroep lidmaatschap wordt beëindigd:
o Bij overlijden.
o Op verzoek van het LEADER-Aanjaaggroep-lid.
o Bij niet goed functioneren.
o Om zwaarwegende redenen.
- Wijziging samenstelling. Indien een lid stopt, wordt eerst met de groep de balans opgemaakt
welke consequenties dit heeft in relatie tot de resterende ambitie, activiteiten en daarbij
benodigde deskundigheden en netwerken. Als geconcludeerd wordt dat versterking nodig is,
wordt bepaald op basis van welke deskundigheden, netwerken en capaciteiten dit gebeurt.
Nieuwe kandidaten worden gezocht. Na een gesprek tussen twee á drie afgevaardigden van de
LEADER-Aanjaaggroep met een kandidaat, beslist de voltallige groep over het lidmaatschap. De
LEADER-Aanjaaggroep vraagt advies van enkele mensen buiten de groep. Bepalend is de
motivatie, aanvulling op bestaande deskundigheden en netwerken, visie op en betrokkenheid bij
de LEADER-aanpak en de Ontwikkelingsstrategie en beschikbare tijd. Wijzigingen in de
samenstelling van de LEADER-Aanjaaggroep worden gecommuniceerd.
- Voorzitter. De (onafhankelijk) voorzitter voldoet aan het profiel van een LEADER-Aanjaaggroeplid. De voorzitter zit de vergaderingen voor en vertegenwoordigt de LEADER-Aanjaaggroep waar
nodig.
- Omgang met belangen. De LEADER-Aanjaaggroep streeft naar het voorkómen van
(ogenschijnlijke) belangenverstrengeling. Dit gebeurt op basis van heldere uitgangspunten in de
totstandkoming van de LEADER-Aanjaaggroep, heldere toetsingscriteria en procedure, een
transparant besluitvormingsproces, publicatie van onderbouwde besluiten en communicatie.
Aanjaaggroepleden melden tijdig hun (mogelijk) belang in of betrokkenheid bij een project en/of
aanvrager in een vergadering.
Werkwijze
- In de werkwijze en activiteiten van de LEADER-Aanjaaggroep staan transparantie en vertrouwen
voorop (zie tevens hoofdstuk 4.5) met als basis de LEADER-kenmerken bottom-up,
samenwerking, integraal en vernieuwend: met, van, voor en door ‘streekholders’.
- De LEADER-Aanjaaggroep komt tenminste vier keer per kalenderjaar bij elkaar om de voortgang
te bespreken, activiteiten voor te bereiden, aanvragen te beoordelen en voor overige
besluitvorming. Daarnaast komt (een deel van de) LEADER-Aanjaaggroep net zo vaak bijeen als
nodig is.
- De agenda wordt gezamenlijk bepaald op voorstel van de voorzitter en/of coördinator.
- Activiteitenplan. Per kalenderjaar bepaalt de LEADER-Aanjaaggroep welke speerpunten en inzet
nodig zijn om de doelen van de Ontwikkelingsstrategie te halen. Hierin wordt rekening gehouden
met de actuele dynamiek in het gebied. De acties staan beschreven in een werkdocument
(inclusief communicatie) met een omvang van enkele A4tjes.
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-

-

Publicaties. Agenda’s, verslagen van bijeenkomsten en verantwoordingen worden op een
website openbaar gemaakt.
Voortgang. Elk jaar wordt terug- en vooruitgeblikt op de voortgang, behaalde resultaten en het
functioneren van de LEADER-Aanjaaggroep in de context van de gebiedsdynamiek. De
bevindingen worden in een nader te bepalen vorm vastgelegd die past bij de doelgroep om
inzicht te geven in het wat en hoe. Successen worden gevierd en van niet-geslaagde
experimenten wordt geleerd.
Monitoring en evaluatie: zie hoofdstuk 7.3.

De taken en verantwoordelijkheden van elk lid van de LEADER-Aanjaaggroep zijn:
- Uitvoeren van acties, waarbij (bestaande of nieuwe) ‘satellietgroepjes’ om meedenkkracht
worden gevraagd.
- Beoordelen van steunaanvragen op basis van een toetsingsformulier (bijlage F).
- Actief informeren van het eigen netwerk over activiteiten, mogelijkheden, kansen enz.
- Transparantie in eventuele of schijnbare belangenverstrengeling.
Besluitvorming
- De LEADER-Aanjaaggroep besluit over de volgende punten:
o Toekenning en hoogte van LEADER-subsidie aan steunaanvragen.
o Jaarlijks Activiteitenplan.
o Besteding eigen organisatiebudget (rekening houdend met spelregels).
o Communicatie-activiteiten en organisatie daarvan.
o Organisatie van de ondersteuning van de LEADER-Aanjaaggroep.
o Verantwoording.
o Wijzigingen in (onderdelen van) de Ontwikkelingsstrategie.
o (eventueel) Bekendmaken subsidieplafond (jaarbudget), selectiecriteria en –procedure.
- Tenminste de helft van het aantal leden plus één dient zijn/haar stem uit te brengen.
- Bij toekenning van financiële steun dient ten minste 75% van de aanwezige leden in te stemmen
met een voorstel.
- Bij afwijking doet de voorzitter een procedurevoorstel.
- Bij de besluitvorming over toekenning weegt eventueel advies van ‘streekholders’ mee
(hoofdstuk 7.2).
- Als een LEADER-Aanjaaggroeplid een direct belang heeft bij een project, dan neemt het
betreffende LEADER-Aanjaaggroeplid niet deel aan de toetsing (invullen toetsingsformulier ter
bepaling van de score), het overleg en de besluitvorming over de voorgestelde score. Hiervoor
verlaat hij/zij de ruimte. Dit wordt vastgelegd in het verslag en op het toetsingsformulier.
- Als een LEADER-Aanjaaggroeplid betrokken is geweest bij het aanjagen van een project dan
neemt het betreffende LEADER-Aanjaaggroeplid niet deel aan de toetsing (Invullen
toetsingsformulier) en aan de meerderheidsstemming indien er geen unaniem besluit valt over
de score. Bij unanimiteit telt het lid wel mee als stem voor het bepalen van de stemverhouding
zoals bedoeld in artikel 34, lid 3 van Verordening (EU) 1303/2013. Dit wordt vastgelegd in het
verslag en op het toetsingsformulier. Het betreffende LEADER-Aanjaaggroeplid hoeft niet de
ruimte te verlaten tijdens de bespreking en stemming.
- Het is niet uitgesloten dat de LAG eigen projecten ontwikkelt, bijvoorbeeld door het beschikbaar
stellen van een regeling voor kleine projecten. Hiervoor maakt een protocol deel uit van de
aanvraag voor steun die wordt voorgelegd aan de provincie.
Verantwoording
De LEADER-Aanjaaggroep:
- Verantwoordt aan GS en eventuele andere financiers voor ontvangen financiële bijdragen voor
organisatie- en beheerskosten.
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-

Verantwoordt aan GS, andere financiers en ‘streekholders’ de voortgang, resultaten en
eventuele wijzigingen.
Maakt elk jaar achteraf een overzicht van uitgevoerde (aanjaag)activiteiten, beoordelingen,
besluiten en een financiële rapportage, inclusief effecten en resultaten.
Maakt elk jaar een publieksverantwoording en bepaalt hierin zelf voor welke specifieke
doelgroepen en in welke vorm. Deze informatie is terug te lezen in het activiteitenplan (tevens
op de website).

7.2 Selectiecriteria en -procedure LEADER-subsidie
Hier beschrijven we hoe de LEADER-Aanjaaggroep tot een selectie van de beste initiatieven komt en
waar LEADER aan kan bijdragen. We spreken (straks in communicatie) liever van steunaanvragen in
plaats van subsidie. De procedure (maar mogelijk ook de verwoording van de criteria) wordt
uitgewerkt in samenwerking met RVO en provincie Utrecht met het oog op een vlotte en
transparante beoordelingsprocedure.
Selectiecriteria
Het voorstel van een initiatiefnemer wordt getoetst op vier ‘’waarden’’:
(1) De stad-landwaarde: de waarde van het initiatief op de relatie stad-dorp-land en op de drie
thema’s;
(2) De LEADER-waarden: bottom-up-waarde, vernieuwingswaarde, samenwerkingswaarde,
overdraagbaarheid en integraliteit;
(3) De haalbaarheid van het project: eigenaarschap, uitvoerbaarheid, mate van risico;
(4) De doelmatigheid en doeltreffendheid van het project: continuïteit, ‘waar voor je geld’, hoogte
en zekerheid van de eigen bijdrage.
Deze waarden worden getoetst aan de hand van specifieke criteria (zie kader).
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Toetsingscriteria voor steunaanvragen
(1) De mate waarin het project bijdraagt aan de hoofddoelstelling en aan minimaal één van de
subdoelstellingen in de LOS, hetgeen blijkt uit de omschrijving van de bijdrage aan:
a) Het verstevigen van de relaties tussen stad, dorp en land, EN aan
b) Het realiseren van broedplaatsen: het concreet plek geven aan pioniers in fysieke of digitale zin danwel
door een samenwerkingsverband van/voor "pioniers", OF aan
c) Het vormgeven en opzetten van korte, integrale kringlopen en ketens en/of van initiatieven ter
verduurzaming van dorp of streek, OF aan
d) Het vormgeven aan voedsel van dichtbij (product, logistiek en kennis)
(2) De mate waarin het project past bij de werkwijze van LEADER, hetgeen blijkt uit de omschrijving van de
wijze waarop het project voldoet aan de volgende LEADER-kenmerken:
a) Bottom-up waarde: het project is een initiatief van, voor en door ondernemende inwoners, overheden,
onderwijs, ondernemers en maatschappelijke organisaties waarbij draagvlak, eigenaarschap en reikwijdte
voor het gebied wordt beoogd.
b) Vernieuwingswaarde: het project brengt vernieuwing in het gebied op gang, in de vorm van een
experiment/innovatie/nieuwe doelgroep die aangesproken wordt.
c) Samenwerking: het project legt nieuwe (soorten) verbindingen tussen ondernemende inwoners,
overheden, onderwijs, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
d) Overdraagbaarheid: het project heeft een interessante aanpak en/of resultaten en de aanvrager toont
bereidheid om kennis en ervaringen te delen.
e) Integraliteit: het project draagt bij aan meerdere doelen en/of verbindt meerdere sectoren (crossovers).
(3) De mate waarin het project haalbaar is (vanuit financieel en organisatorisch oogpunt), hetgeen blijkt uit
een omschrijving van:
a) Het eigenaarschap en/of partnerschap: de verantwoordelijkheid, deskundigheid en organisatiestructuur
van de aanvrager en betrokken partners.
b) De uitvoerbaarheid van het project ten aanzien van het bereiken van de beoogde
resultaten, de gekozen aanpak en de benodigde randvoorwaarden
c) De (organisatorische en financiële) risico's en de aanpak waarmee deze risico's tegemoet worden
getreden.
(4) De mate waarin het project doelmatig en doeltreffend is, hetgeen blijkt uit een omschrijving van de wijze
waarop het project voldoet aan:
a) Continuïteit: het voortbestaan danwel de doorontwikkeling van de organisatie en/of projectpresentaties
zijn gewaarborgd.
b) Waar voor je geld ("value for money"): de goede balans tussen de investeringen en verwachte
opbrengst in brede zin.
c) Private bijdrage: de hoogte en zekerheid van de eigen bijdrage/private financiering.

Voorwaarde is dat het initiatief in het LEADER-gebied wordt uitgevoerd. Volgens artikel 70 van de
Verordening (EU) Nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013, zijn
initiatieven uit de kernen in het gebied boven de 30.000 inwoners wel mogelijk mits zij ten goede
komen aan het (plattelands)gebied buiten de kernen met meer dan 30.000 inwoners en mits zij
passen in een goedgekeurde Lokale Ontwikkelingsstrategie. Daarnaast dienen initiatieven een
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positief advies te hebben van de Aanjaaggroep. Voor concrete acties buiten het LEADER-gebied is op
programmaniveau (POP Utrecht) maximaal 5% van de steun uit het ELFPO beschikbaar.
Rangschikking en weging
Ter advisering aan Gedeputeerde Staten worden de projecten door de LAG beoordeeld op basis van
de selectiecriteria zoals hierboven (in het kader) beschreven. Daarbij geldt het volgende:
-

-

-

Tenminste vier keer per jaar worden er aanvragen beoordeeld door de LEADER-Aanjaaggroep
De LEADER-Aanjaaggroep beoordeelt de aanvragen op basis van kwaliteit (hoge score
selectiecriteria).
Per criterium wordt de score aangegeven op de mate waarin het initiatief bijdraagt op een schaal
van 1-5 (‘niet/onduidelijk’ tot ‘helemaal’).
Maximale score en weging per criterium:
o Bijdrage aan de doelstellingen van de LOS: maximaal aantal punten is 10, de weging is 3.
De maximale score is dan 30 punten.
o LEADER-waarde: maximaal aantal punten is 25, de weging is 1,6. De maximale score is
dan 40 punten.
o Haalbaarheid: maximaal aantal punten is 15, de weging is 1. De maximale score is dan 15
punten.
o Doelmatigheid en doeltreffendheid: maximaal aantal punten is 15, de weging is 1. De
maximale score is dan 15 punten.
Per criterium dient een minimum gescoord te worden voor een positief besluit:
o Bijdrage aan de doelstellingen van de LOS: minimaal 18 punten van de maximaal
mogelijke 30 punten.
o LEADER-waarde minimaal 20 punten van de maximaal mogelijke 40 punten.
o Haalbaarheid: minimaal 10 van de maximaal mogelijke 15 punten.
o Doelmatigheid en doeltreffendheid: minimaal 7 van de maximaal mogelijke 15 punten.
Maximaal aantal haalbare punten: 100, minimaal 55 nodig voor een positief besluit.

De LEADER-Aanjaaggroep heeft de selectiecriteria en weging voor steunaanvragen uitgewerkt in een
toetsingsformulier (bijlage F). Hierin staan ook hulpvragen aan de hand waarvan de score bepaald
kan worden.
Procedure
Onderstaande toelichting geeft een voorlopige samenvatting van de wijze waarop een
steunaanvraag behandeld wordt. Uitgangspunt daarbij is dat de aanvraagprocedure en criteria
bekend zijn gemaakt.
Verkenning steunaanvraag bij LEADER
Stap 1 – Contact opnemen met de LEADER-Aanjaaggroep
De eerste stap is dat de initiatiefnemer contact opneemt met de LEADER-Aanjaaggroep. De
initiatiefnemer vult vervolgens het format startformulier in en geeft aan wat de vraag aan de
LEADER-Aanjaaggroep is.
Stap 2 –Beoordeling kansrijkheid/Leaderwaardigheid door de LEADER-Aanjaaggroep
De LEADER-Aanjaaggroep beoordeelt op basis van het idee, aan de hand van een ingevuld
startformulier en de specifieke vraag of behoeften van de aanvrager of het projectidee zou
kunnen passen bij de Ontwikkelingsstrategie en zou kunnen voldoen aan de LEADER-criteria.
Stap 3 – Ontwikkeling van het projectidee
Als het projectidee kansrijk/Leaderwaardig is, gaat een lid van de LEADER-Aanjaaggroep
samen met de LEADER-coördinator een of twee gesprekken met de initiatiefnemer aan om
een scherp beeld te krijgen van doel, resultaten, organisatie etcetera. Als het initiatief
kansrijk lijkt en goed zou kunnen scoren, werkt de initiatiefnemer het plan verder uit tot een
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voldragen aanvraag die kan worden voorgelegd aan de LEADER-Aanjaaggroep. De
coördinator kan hierin begeleiden. Om te bepalen of een aanvraag kansrijk is, wordt een
concept-projectplan aan de LEADER-Aanjaaggroep voorgelegd voor een inschatting LEADERwaardigheid.
Formele procedure
Stap 4 – Indienen aanvraag
Tenminste vier keer per jaar worden er aanvragen beoordeeld door de LEADERAanjaaggroep. De data waarop de LEADER-Aanjaaggroep vergadert, worden bekend gemaakt
op de website. Uiterlijk een maand voor een besluitvormende vergadering van de LEADERAanjaaggroep moet een complete aanvraag zijn ingediend. De initiatiefnemer dient die
complete aanvraag in bij de LEADER-Aanjaaggroep via het digitaal loket van RVO. De
aanvrager krijgt een ontvangstbevestiging met toelichting op het verdere proces. Hierna
volgt de beoordeling van de aanvraag.
Stap 5 –Toets LEADER-Aanjaaggroep
Voorafgaande aan de eerstvolgende vergadering van de LEADER-Aanjaaggroep vullen de
leden van de Aanjaaggroep elk of in kleine groepjes het toetsingsformulier voor een aanvraag
in. Op basis van een samenvatting van de toetsing waarin alle scores en onderwerpen
waarover de leden van elkaar verschillen in hun oordeel staan, wordt tijdens de vergadering
een besluit genomen. Als er in eerste instantie geen overeenstemming bereikt wordt over
een toe te kennen score, volgt er een stemming, waarin de coördinator niet meestemt. De
uiteindelijke score leidt tot een ‘positief’ (steun toezeggen) of ‘negatief’ (steun afwijzen)
besluit. Het toetsingsformulier wordt definitief ingevuld met de scores en de onderbouwing
van de scores en informatie over de omstandigheden van de stemming (aantal aanwezigen,
verhouding publiek-privaat en bijzonderheden ten aanzien van eventuele belanghebbende
en/of betrokken LAG-leden).
Aan het eind van de besluitvorming wordt een lijst vastgesteld van aanvragen met een
positief advies. Dit zijn de aanvragen die de minimale score hebben gekregen, op volgorde
van hoge naar lage score. Wanneer er meer subsidie wordt aangevraagd dan nog
beschikbaar is op basis van het subsidieplafond, worden de aanvragen met de hoogste scores
gehonoreerd. De aanvraag die niet volledig kan worden gehonoreerd op basis van het
beschikbare subsidieplafond komt op een reservelijst. Ook van de aanvragen met een
negatief advies wordt een lijst vastgesteld. Deze lijsten worden samen met de
toetsingsformulieren toegestuurd aan GS. De aanvrager krijgt schriftelijk onderbouwd bericht
over de uitkomst van de vergadering van de LEADER-Aanjaaggroep en de vervolgstappen.
Het verslag van de vergadering is openbaar en op te vragen bij de coördinator of te
downloaden van de website.
Stap 6 – Toetsing op compleetheid instaptoets RVO
Tegelijk met de toetsing door de LAG wordt de aanvraag door de provincie/Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) getoetst op ontvankelijkheid en op EU-conformiteit.
Stap 7– Beschikking
Het college van Gedeputeerde Staten stuurt op basis van het advies van de LEADERAanjaaggroep en de uitkomst van de toets door RVO een formele beschikking waarin
definitieve toezegging van de bijdrage en – bij een toekenning - de subsidievoorwaarden zijn
opgenomen.
Een aanvraag krijgt maximaal 22 weken na indiening een beschikking van de provincie. Het streven is
dat een aanvraag na maximaal 6 weken na indienen een beoordeling van de LEADER-Aanjaaggroep
heeft. Dat betekent dat uiterlijk een maand voor een beoordelingsmoment (bijeenkomst LEADERAanjaaggroep) een complete aanvraag moet zijn ingediend en dat binnen twee weken na het besluit
de uitkomst bekend is gemaakt aan de aanvrager. De uitgewerkte procedure zal in detail beschikbaar
komen op de website van de LEADER-Aanjaaggroep met een heldere toelichting voor aanvragers.
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Hoogte subsidie
- De LEADER-Aanjaaggroep bepaalt de mate van ondersteuning in uren en/of in financiële steun
uit een van de maatregelen door een aanvraag te toetsen middels het toetsingsformulier.
- Voor maatregel 19.2 projecten en trajecten: De aanvrager dient zelf tenminste 50% van de totale
investeringen bij te dragen. Dit kan zijn: inbreng in natura, eigen investeringen in geld, in uren (er
komen standaardvergoedingen voor vrijwilligers en werkkosten), sponsors, etc.
- De aanvrager dient officiële toezeggingen te hebben van publieke cofinanciering (voorwaarde
om LEADER-budget te mogen benutten) met als richting voor de subsidie tenminste 25% van de
totale investeringen.
- Voor een financiële bijdrage uit maatregel 19.2 geldt dat de totale overheidsbijdrage minimaal
€25.000 is en maximaal € 200.000.
- De LEADER-Aanjaaggroep wil graag beoordelen op basis van kwaliteit en resultaten-effectuitstraling van een project, los van de totale omvang van de investeringen en gevraagde bijdrage.
In lijn met onze ambitie en de bottom-up gedachte willen we daarom mogelijkheden creëren om
ook kleine initiatieven te ondersteunen, wellicht via vouchers, koepelprojecten en/of een andere
programma-technische constructie in overleg met RVO-provincie Utrecht.
7.3 Monitoring, effectmeting en evaluatie
Monitoring
Hoe zorgt de LEADER-Aanjaaggroep ervoor dat ze het juiste blijft doen? Door met monitoring
regelmatig en goed een vinger aan de pols te houden. Monitoring heeft tot doel om op geijkte
momenten zicht te hebben op hoe het gaat met de uitvoering, het bereik van beoogde resultaten in
relatie tot eigen inzet en context, het optreden van (niet-)voorziene effecten, inzet en
beschikbaarheid van middelen en organisatie. Vervolgens kan zo nodig op onderdelen binnen de
invloedsfeer van de LEADER-Aanjaaggroep worden bijgestuurd. Daarnaast heeft monitoring ook als
doel (onverwachte) successen te vieren en te leren van eventuele tegenslagen.
Tenminste een keer per jaar staat de LEADER-Aanjaaggroep stil bij de voortgang door te kijken naar:
- Wat hebben we gedaan op het gebied van georganiseerde activiteiten en ondersteunde
trajecten?
- Wat hebben de inspanningen en bijbehorende communicatie opgeleverd?
- Wat is de stand van zaken voor wat betreft de inzet van financiële middelen in relatie tot de
doelen (output en outcome) en vereiste verhoudingen aan bijdragen publiek-privaat?
- Kijkend naar onszelf als LEADER-Aanjaaggroep:
o Wat leren we van onze eigen aanpak?
o Doen we het nog op een effectieve, passende manier?
o Hoe gaat de samenwerking onderling, met andere partners?
o Past wat we doen nog bij wat we voor ogen hebben, zoals in deze Ontwikkelingsstrategie
staat verwoord?
De LEADER-Aanjaaggroep zal de voortgang beoordelen op basis van eigen indicatoren en indicatoren
die op nationaal en Europees niveau moeten worden bijgehouden.
Effectmeting
In het eerste jaar zal de LEADER-Aanjaaggroep een aanpak bepalen om effecten systematisch in
beeld te brengen (niet alleen financiële multiplier, maar ook nieuwe initiatieven, nieuwe
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bedrijven/werkgelegenheid/modellen, zelforganiserende vermogen e.d.). Daarbij sluiten we het liefst
aan op een bestaand instrument, zodat we het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden. Door
gezamenlijk op te lopen met LEADER Oost-Utrecht en met mogelijk zelfs een landelijke insteek,
willen we de meerwaarde van LEADER in kaart brengen. We hebben bijvoorbeeld het idee om elk
traject op te nemen in de Maatschappelijke AEX: een instrument om de inzet van vrijwilligers en
effecten van maatschappelijke initiatieven te meten. De Maatschappelijke AEX is in ontwikkeling
door het landelijke (nu nog meer stedelijk georiënteerde) netwerk Kracht in Nederland
(www.krachtinnl.nl). We staan open voor andere instrumenten. Daarnaast willen we nauw betrokken
blijven bij trajecten en deze blijven volgen. Communicatie speelt hierin ook een belangrijke rol.
(tussen)Evaluatie
Met een mid-term review staat de LEADER-Aanjaaggroep zo’n twee jaar na aanvang van de
uitvoering van de Ontwikkelingsstrategie uitgebreider stil bij de voortgang ervan. Hierbij worden ook
externen uit het netwerk nadrukkelijk gevraagd om input: initiatiefnemers, netwerkpartners en
financiers.
Indien gewenst kan de koers en/of wijze worden bijgesteld. Bij grootse wijzigingen zal contact
worden gezocht met financiers van de Ontwikkelingsstrategie om hen te informeren.
De uitkomsten van de evaluatie worden gecommuniceerd via verslagen, de website en via PR.
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Bijlage A
Overzicht deelnemende ‘‘streekholders’’ praktijkbijeenkomsten aanloopfase 2013-begin 2015

Bijeenkomst, locatie

datum

aantal deelnemers

Start werkatelier Zicht op 2020, Kamerik

27 september 2013

80

Platform Vecht&weiden, Nieuwer ter Aar

7 april 2014

40

Platform Recreatie en toerisme Vecht&Weiden 7 april 2014

20

Expertmeeting, Montfoort

28 april 2014

21

3 Stuur&werkgroepen Utrecht-West

zomer 2014

35

6 in de Utrechtse Waarden

zomer 2014

20

Bijeenkomst gemeenten, Woerden

september 2014

15

Bijeenkomst gebied, Kockengen

2 april 2015

50

TOTAAL 14 gebiedsbijeenkomsten

281

Vele bilaterale gesprekken met ‘streekholders’ zoals:
LTO, Agrarische natuurverenigingen (4), 11 gemeenten, bestuurlijk en ambtelijk, 2 waterschappen,
Economic Board Utrecht, Natuur en Milieu Utrecht (Duurzaam Door), Stichting Groene Hart,
Sleutelclub Kamerik, ZZP-vereniging Lopik, diverse (agrarische) ondernemers in buitengebied en in de
stad Utrecht en Leidsche Rijn en Maarssen.
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Bijlage B
Steunbetuigingen
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Bijlage C
Pamflet zoals gebruikt in 2015

VERNIEUWERS VAN DE WEIDSE VEENWEIDEN

LEADER heeft als doel de leefbaarheid en de
economie van het platteland te versterken. De
LEADER-Aanjaaggroep Weidse Veenweiden is een
netwerkorganisatie die zich hard maakt voor het
signaleren van kansen, het uitwisselen en
ondersteunen van initiatieven en de concrete
uitvoering ervan. Bent u zo’n vernieuwer van de
Weidse Veenweiden? Neem dan contact op met
Frans ter Maten 06-20436339, Jan Kromwijk 0622964145 of Marieke Leentvaar 06-50812716.

Veranderingen moeten uit het hart van de samenleving komen: de mensen die er wonen, werken en
leven. Daarom is de LEADER-Aanjaaggroep Weidse Veenweide op zoek naar u. Net als u willen we
het unieke platteland van het westelijk deel van Utrecht een impuls geven. Onze focus ligt daarbij op
de regionale economie en werkgelegenheid. Waar nodig kunnen vernieuwers rekenen op onze
steun. Onze LEADER-Aanjaaggroep biedt u een springplank om op eigen kracht, vanuit nieuwe,
bestaande en samenwerkende netwerken grote stappen te kunnen maken in uw werk aan een
betere leefomgeving. Opdat de “Liaison Entre Actions de Développement l’Économie Rurale” van
het Brusselse papier wordt opgetild en als een levendig pallet over het westelijk deel van Utrecht
wordt uitgespreid. Onze streek kan namelijk nóg vitaler!
Na twee succesvolle LEADER-periodes staan we aan de vooravond van LEADER-3 2015-2020: een
nieuwe kans om samen richting te geven aan een vernieuwend platteland. Het overkoepelende
thema van waaruit we willen navigeren is het verstevigen van de relaties tussen stad, dorp en land.
Met dit thema in gedachten kunt u vanuit uw eigen vertrekpunt in de huid van de streek kruipen.
Naar boven halen wat er werkelijk leeft. Niet om eenmalige proefballonnetjes op te laten, maar om
structurele veranderingen teweeg te brengen die niet meer zijn weg te denken. Daarbij hebben we
de volgende hoofdroutes op het oog:
✓ Plek voor pioniers
Het westelijk deel van Utrecht is een broedplaats voor ondernemende inwoners. De rust en
ruimte van het platteland bieden de juiste voedingsbodem waarin de mooiste ideeën kunnen
ontkiemen tot concrete uitvoering. We verwachten van initiatiefnemers dat ze op een originele
wijze de kracht van de streek zichtbaar maken en in beweging zetten. Hierbij denken we
bijvoorbeeld aan de maakindustrie en innovatieve technieken, gezondheid en dorpsvernieuwing,
agrotoerisme en waterbeheer. Beproefde concepten krijgen de ruimte om te groeien, nieuwe
initiatieven worden uitgeprobeerd.
✓ Eigen ketens en kringlopen
In deze route richten we ons op de realisatie van korte, integrale kringlopen en ketens waar
mensen zelf op kunnen sturen. De keuze komt voort uit de urgentie om te schakelen van een
consumptie economie naar een circulaire economie: verbruik is ‘uit’, hergebruik is ‘in’. Naast een
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gepast LEADER-thema is het verduurzamen van kringlopen en ketens ook een grote
maatschappelijke uitdaging. Concrete toepassingen zijn bijvoorbeeld te vinden in wonen,
werken, gezondheid, landschap, water en recreëren.

✓ Voedsel van dichtbij
Voedsel is bij uitstek geschikt om stad, dorp en land met elkaar te verbinden. Immers, steeds
meer mensen zoeken in hun omgeving etenswaren die duurzaam en met een verhaal zijn
geproduceerd. Ze willen eten dat ‘smaakt naar meer’, bijvoorbeeld streekproducten of voedsel
afkomstig van stadslandbouw. Op hun beurt zijn aanbieders op het platteland op zoek naar
manieren om hun voedselproducten met meerwaarde op de markt te zetten, professioneel en
vraaggericht. In deze hoek passen ook nieuwe initiatieven voor een betere logistiek in
voedselproductie en distributie.
HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

We werken van onderop, de inwoners gaan het samen doen. Van A(fzetcoöperatie) tot Z(ZP’er): elke
groep of netwerk van ondernemende inwoners van de Weidse Veenweiden kan bij de LEADERAanjaaggroep terecht om initiatieven aan te reiken en tot bloei te laten komen. Deze werkwijze sluit
aan bij de beweging die op vele fronten in onze samenleving voelbaar is. Mensen nemen
verantwoordelijkheid voor hun omgeving en hebben ruimte nodig om hier invulling aan te geven.
LEADER voorziet precies in die behoefte. Met zoveel uiteenlopende handen aan de streek scheppen
we de voorwaarden om verder te komen, een kans die voor iedereen iets te bieden heeft.
Waar nodig zorgt de LEADER-Aanjaaggroep voor het faciliteren en verleiden om concrete stappen te
maken. We kiezen voor bijdragen in de vorm van trajecten, projecten en activiteiten, zodat ze voor
langere tijd zijn zeker gesteld. Onze prioriteit ligt bij initiatieven die bovenstaande routes aan elkaar
weten te knopen. Dan wordt de verbinding tussen stad, dorp en platteland het meest beleefbaar.
Vooral jongeren willen we bij de ontwikkelingen betrekken, omdat het om hún toekomst gaat.
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Bijlage D
Profiel LEADER-Aanjaaggroep
A Competenties deelnemers (vereiste)
- Gemotiveerd voor werkwijze van LEADER.
- Onderschrijft inhoudelijke ambitie en thema’s in Ontwikkelingsstrategie.
- Pro-actieve houding.
- Ervaring met ontwikkelen van processen en activiteiten en ‘coachen’ initiatiefnemers.
- Netwerker en verbinder (samenwerken).
- Transparant en betrouwbaar.
- Zet zich in voor gebiedsbelang en kijkt over eigen (organisatie/bedrijfs/sector-)belang heen.
- Tijd beschikbaar (gemiddeld 2-4 uur/week).
- Tenminste 3 jaar beschikbaar (i.v.m. continuïteit).
B Deskundigheden in groep verankerd
1. Mensen met visie op wat nodig is voor regionale ontwikkeling en vernieuwing.
2. Pionieren en ondernemerschap.
3. Kennisuitwisseling en kruisbestuiving.
4. Voedselketen: consumentenlijn uit stedelijke omgeving/grote kernen, primaire
voedselproductie/streekproducten.
5. Kringlopen en ketens.
6. Regionale economie en werkgelegenheid.
7. Jongeren.
8. Financiering en business modellen.
Profiel LEADER-Aanjaaggroep-voorzitter
Aanvullend op algemene profiel:
- Zeer groot (ook bestuurlijke ingangen) netwerk.
- Gemakkelijk benaderbaar voor ondernemende mensen.
- Onafhankelijk.
- Verbindend én pragmatische strateeg.
- Tijd beschikbaar.
- Affiniteit met inhoudelijke ambitie.
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Bijlage E
Leden LEADER-Aanjaaggroep (juli 2016)
Naam

Functies/beroep/netwerk

Standplaats

Specifieke
deskundigheden
(zie Bijlage D)

Jan Kromwijk (vice- Ondernemer jachthaven en restaurant IJsselstein
voorzitter)
Marnemoende (IJsselstein), voormalig
hoogheemraad Hoogheemraadschap
de Stichtse Rijnlanden, lid HISWA en
lid Stichting Struinen en Vorsen
(agrotoeristisch
samenwerkingsverband).

B1, B2 B3, B6, B8

Ed Breuren

Horecaondernemer Stadshotel/
restaurant Van Rossum/verswinkel in
rijksmonument Het Arsenaal;
restaurant Breuren

Woerden

B4, B5

Nicolien Both

Melkveehoudster en zorgboerin in
Cabauw (startend) en Berkenwoude
(LEADER-gebied Westelijke
Veenweiden) en Duitsland (ook oud
LEADER gebied)

Cabauw

B6

Kees de Jonge

Manager Food & Agri team voor vijf
Rabobanken regio Utrecht

Woerden

B6, B8

Henno Hak

Melkveehouder, zuivelaar, voorzitter
Groene Hart Coöperatie
streekproducten

Abcoude

B4

Joost Samsom

biologisch melkveehouder, creatieve
plattelandsondernemer (recreatie,
innovatie)

Wilnis

B4, B5

Kamilla Hensema

Ondernemer, betrokken (geweest) bij Utrecht
onder andere voedsel van dichtbij,
Rechtstreex. Beebox.

B7 B8

Edith Spruit

Jonge vrouw, agrarisch netwerk,
netwerk onder jongeren

B2, B4, B7

Laurens de Graaf

Burgemeester Lopik. Bestuur platform Lopik
Utrechtse Waarden. Bestuur en
organisatie wetenschapper. Specialist
in (burger)participatievraagstukken.
Lector organiseren van verandering in
het publieke domein.

Harmelen

B1, B3
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Michelle Poort
Marianne Breedijk
Maike van der
Maat

LEADER-coördinatoren

Adviseurs (stand juni 2015)
Hans Pijls – Stichting De Wending, ondernemer in de zorg-stadslandbouw (o.a. Leidsche Rijn-Utrecht,
Amsterdam).
Initiatiefgroep (2015):
Jan Kromwijk – Ondernemer jachthaven en restaurant Marnemoende (IJsselstein), voormalig
hoogheemraad Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, lid HISWA en lid Stichting Struinen en
Vorsen (agrotoeristisch samenwerkingsverband).
Frans ter Maten – Bestuurder Streekfonds Utrechtse Waarden (Montfoort), voormalig directeur
Landschap Erfgoed Utrecht, hoogheemraad waterschap Vallei & Eem.
Zie voor toelichting op de rol van de initiatiefgroep het voorwoord, hoofdstuk 1 en hoofdstuk 5.
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In te vullen door de AJG
Waarde van de scores:

1 = niet/onduidelijk - 2 = enigszins - 3 = voldoende - 4 = ruim voldoende - 5 = helemaal

A. Bijdrage aan doelstellingen LOS
a.

Score 1-5

Motivatie score

Het verstevigen van de relaties tussen stad, dorp en land

Hulpvragen:
• Draagt het bij aan relatieverbetering dorp-stad-land?
• Levert het een bijdrage aan de ontwikkeling van het platteland?
• Is er fysiek sprake van een verbinding/uitwisseling?

b.

Het realiseren van broedplaatsen: het concreet plek geven aan
pioniers in fysieke of digitale zin danwel door een
samenwerkingsvorm van/voor “pioniers”.

Hulpvragen:
• Is het een fysieke of digitale plek die leidt tot (sociale)
innovatie?
• Gaat het om nieuwe combinaties tussen sectoren (cross-overs)?
• Maakt het de streek op een bijzondere manier zichtbaar op bijv.
gezondheid, dorpsvernieuwing, maatschappelijk
ondernemerschap, jongeren en techniek, maakindustrie,
erfgoed en (agro)recreatie?
OF
c.

Het vormgeven en opzetten van korte, integrale kringlopen en
ketens en/of van initiatieven ter verduurzaming van dorp of
streek.

Hulpvragen:
• Is er sprake van een verkorting of van het sluitend(er) maken
van een kringloop of keten?
• Is er een link met natuur/landschap?
• Is er samenwerking met lokale (familie)bedrijven?
OF
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d.

Het vormgeven aan voedsel van dichtbij (product, logistiek en
kennis).

Hulpvragen:
• Draagt het project bij aan de verbinding van consument en
producent ? en/of
• verbeterde distributie en afzet? en/of
• verbetering van de bekendheid over voedselproductie dichtbij
de consument?
Subtotaal criterium 1

B. Bijdrage aan LEADER-kenmerken
a.

Score
1-5

Motivatie score

Bottom-up waarde
het project is een initiatief van, voor en door ondernemende
inwoners, overheden, onderwijs, ondernemers en
maatschappelijke organisaties waarbij draagvlak, eigenaarschap
en reikwijdte voor het gebied wordt beoogd.

Hulpvragen:
• Zijn er meerdere partijen betrokken bij het project?
• Waaruit blijkt die betrokkenheid? (bijv. financieel, bijdrage in
uren)?
b. Vernieuwingswaarde
het project brengt vernieuwing in het gebied op gang, in de vorm
van een experiment/innovatie/nieuwe doelgroep die
aangesproken wordt.
Hulpvragen:
• Is het project nieuw voor het gebied?
• Gaat dat gepaard met enig risico en is de aanvrager bereid en in
staat om die te dragen?
c.

Samenwerking
het project legt nieuwe (soorten) verbindingen tussen
ondernemende inwoners, overheden, onderwijs, ondernemers en
maatschappelijke organisaties.

Hulpvragen:
• Is er sprake van (nieuwe) samenwerking?
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d. Overdraagbaarheid
het project heeft een interessante aanpak en/of resultaten en de
aanvrager toont bereidheid om kennis en ervaringen te delen.
Hulpvragen:
• Worden de projectresultaten uitgedragen en/of is daar bereidheid
toe?
• Is het project/de resultaten overdraagbaar? Kunnen anderen/het
gebied ervan leren?
• Is daar in de communicatieparagraaf aandacht aan besteed?
e.

Integraliteit
het project draagt bij aan meerdere doelen en/of verbindt
meerdere sectoren (cross-overs).
Subtotaal criterium 2

C. De mate waarin het project haalbaar is vanuit
financieel en organisatorisch oogpunt)
a.

Score 1-5 Motivatie score

Het eigenaarschap en/of partnerschap
de verantwoordelijkheid, deskundigheid en
organisatiestructuur van de aanvrager en betrokken partners.

Hulpvragen:
• Is er een duidelijke verantwoordelijke voor het project en de
resultaten?
• Is er openbare kennis over de betrouwbaarheid en kwaliteit
van de aanvrager?
• Heeft de aanvrager de deskundigheid (georganiseerd) om het
project goed uit te voeren en de resultaten in stand te
houden?
• Is er een degelijke organisatiestructuur om het project goed
uit te voeren en de resultaten in stand te houden?
• Heeft de aanvrager voldoende financiële middelen om de
kosten te kunnen voorfinancieren?
• Wie zijn er betrokken? Wie missen we?
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b. De uitvoerbaarheid van het project ten aanzien van het
bereiken van de beoogde resultaten, de gekozen aanpak en
de benodigde randvoorwaarden
Hulpvragen:
• Zijn de doelen en de gekozen aanpak realistisch?
• Is de begroting realistisch?
• Is het dekkingsplan sluitend, kloppend (volgens de
percentages) en transparant?
• Is er een logisch verband tussen de doelen, de activiteiten en
de begrote kosten?
• Is het tijdpad realistisch?
• Zijn de benodigde randvoorwaarden (vergunningen,
toestemming buren/omwoners etc) in orde of worden
binnenkort verkregen?
c.

De (organisatorische en financiële) risico’s en de aanpak
waarmee deze risico’s tegemoet worden getreden

Hulpvragen:
• Zijn de risico’s (financieel maar bijvoorbeeld ook mogelijke
bezwaren uit de omgeving) goed beschreven?
• Zijn er risico’s over het hoofd gezien?
• Is er een goede aanpak om de risico’s te beperken danwel te
voorkomen?

Subtotaal criterium 3
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D. De mate van doelmatigheid en doeltreffendheid
Score 1-5
van het project
a.

Motivatie score

Continuïteit
het voortbestaan dan wel de doorontwikkeling van de
organisatie en/of projectresultaten zijn gewaarborgd.

Hulpvragen:
• Is de exploitatiebegroting voor de komende 5 jaren
dekkend en realistisch?

b. Waar voor je geld (“value for money”):
De goede balans tussen de investeringen en verwachte
opbrengst in brede zin.
Hulpvragen:
• Is de tijdsinzet in relatie tot de te verwachten resultaten?
• Is er een goede balans tussen de begrote kosten en de
verwachte opbrengst van het project?
• Is dit project de gevraagde LEADER-bijdrage waard?
• Is een LEADER-bijdrage nodig?
• Is een LEADER-bijdrage echt nodig?
• Kan het project zonder de LEADER-bijdrage doorgaan?
• Zijn er andere financieringsbronnen die beter geschikt zijn
voor dit project?
• Wat is de motivatie van de aanvrager:
passie/gemeenschappelijk of gebiedsbelang of alleen
vanuit eigen belang?
c.

Private bijdrage
De hoogte en zekerheid van de eigen bijdrage/private
financiering.

Hulpvragen:
• Is er sprake van minimaal 50% private financiering?
• Wordt er eigen geld of eigen uren in gestoken?
• Is de ureninzet realistisch (en niet ‘opgeklopt’)?
• Worden er andere private middelen aangetrokken en zijn
die gegarandeerd?

Subtotaal criterium 4
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SAMENVATTING

Score

Weging Totaal

Subtotaal criterium 1 – Doelstellingen LOS
3

Maximale score 30,
minimaal benodigde
score is 18

1,6

Maximale score 40,
minimaal benodigde
score is 20

1

Maximale score 15,
minimaal benodigde
score is 10

1

Maximale score 15,
minimaal benodigde
score is 7

Subtotaal criterium 2 – LEADER kenmerken

Subtotaal criterium 3 - Haalbaarheid

Subtotaal criterium 4 – Doelmatigheid en
doeltreffendheid

TOTAAL

Maximale score 100,
minimaal benodigde
score is 55
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Toelichting
Deze toetsingscriteria zijn opgesteld op basis van de Lokale Ontwikkelingsstrategie 2015-2020 voor
de Weidse Veenweiden.
Voorwaarde is dat het initiatief in het LEADER-gebied wordt uitgevoerd. Initiatieven uit de kernen
boven de 30.000 inwoners dienen een duidelijk relatie (op doelen en organisatie) te hebben met het
platteland én de resultaten moeten ten goede komen aan het platteland.
Rangschikking en weging
- Per criterium wordt aangegeven de score naar de mate waarin het initiatief bijdraagt op een
schaal van 1-5
1 = niet/onduidelijk
2 = enigszins
3 = voldoende
4 = ruim voldoende
5 = helemaal
- Per criterium dient een minimum gescoord te worden voor positief advies
- Maximaal aantal haalbare punten: 100, minimaal 55 nodig voor een positief advies.
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