
 

 

 

 

 

 

Fractie: CDA 

Naam: F. van Erp 

Onderwerp: LEADER-subsidie 

Datum indiening vragen: 13 april 2015 

 

 

Het concept POP3 is gereed. Onderdeel daarvan zijn de LEADER subsidies die voor de 

komende jaren beschikbaar worden gesteld. 

 

Vragen: 

Is bij het college bekend hoeveel LEADER subsidies voor Noordoostpolder beschikbaar 

komen? 

Antwoord: 

Er is geen verdeling per gemeente, wel tot op het niveau van de provincie. Voor 

Flevoland (behalve de kernen van Almere en Lelystad) is € 3 mln. aan LEADER 

geld beschikbaar. 

 

Welke voorwaarden zijn aan de LEADER subsidies verbonden? 

Antwoord: 

Het gaat wat ver om dat hier allemaal op te sommen. Vooral ook omdat nog niet 

alles is vastgesteld (door GS) en goedgekeurd (door de RVO). 

 

Zeker is in ieder geval dat er cofinanciering van de gemeente nodig is. Verder 

moet het project passen in de uitwerking die Flevoland zelf heeft gemaakt. 

Daarin staat bijvoorbeeld voor welk soort projecten LEADER subsidie 

aangevraagd kan worden. Bij het opstellen van die Flevolandse uitwerking kon 

iedereen uit de provincie meedoen. Vanuit onze gemeente hebben bijvoorbeeld 

dorpsverenigingen meegepraat. 

 

Er is een informatieblad beschikbaar voor wie hierover meer wil weten 

(bijgevoegd bij deze antwoorden). En op di. 14 april zijn de dorpsverenigingen 

bijgepraat tijdens het 10-dorpenoverleg. 

 

Wat kunnen organisaties doen om voor deze LEADER subsidie in aanmerking te komen? 

Antwoord: 

Alvast ideeën bedenken. En cofinanciering daarvoor zoeken. Binnen de 

gemeente helpen de dorpscoördinatoren hen daarbij. En Ineke Cornelissen, zij 

is aanspreekpunt voor vragen over POP 3 en LEADER. 

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 16-04-2015 

Contactpersoon: I. Cornelissen 

E-mail adres:  i.cornelissen@noordoostpolder.nl 

Tel: 
 
+31 (0)527 63 35 01 

  

 

 

  



Nieuwe LEADER periode in Flevoland 
Stand van zaken, 31 maart 2015 
 

Wat leest u in deze notitie? 
Er komt een nieuwe LEADER periode: 2015 tot en met 2020. Dat kan interessant voor u zijn. U was bij de 
bijeenkomsten in november en december 2014 in Lelystad. Of u heeft zich aangemeld voor de LAG 
(Lokale Actiegroep). Of u bent geïnformeerd door medewerkers van de gemeente, provincie of een 
andere organisatie.  
 
U weet dus dat er in Flevoland hard gewerkt wordt aan LEADER. Maar ook dat het nog niet klaar is. In 
deze notitie praten wij u graag even bij. Wat is er sinds de bijeenkomsten in 2014 gebeurd? Waar zijn we 
nu? En hoe gaan we verder? 
 
Kent u LEADER nog niet zo goed? Of weet u nog niet precies wat dit voor Flevoland betekent? Dan leest u 
dat in paragraaf 1. Weet u dit allemaal al en zoekt u alleen naar de stand van zaken? En hoe het nu verder 
gaat? Begint u dan bij paragraaf 2. 
 
 

1. Info over LEADER 
 

Wat is LEADER? 
LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. In het verleden zijn met 
LEADER-subsidie veel projecten in Flevoland uitgevoerd. Bijv. het ombouwen van een gymzaal tot MFC 
(multifunctioneel centrum) of de aanleg van een wandelpad door het dorpsbos. 
Kernwoorden van LEADER zijn: ‘platteland’, ‘leefbaarheid’ en ‘ideeën van onderop uit de samenleving’. In 
de nieuwe LEADER-periode ligt het accent nadrukkelijk op ‘sociale innovatie en cohesie’, ‘verbindingen 
tussen stad/dorp en platteland’ en ‘agro-toeristische infrastructuur’. 
Er zijn al drie eerdere LEADER-periodes geweest. De volgende LEADER periode (LEADER 3) bereiden we nu 
voor. 
 

Wat betekent LEADER voor Flevoland? 
LEADER wordt regionaal ingevuld. Europa en het Rijk zijn grotendeels klaar, en nu puzzelen wij op de 
lokale invulling. De twee workshops in het najaar hebben een grote bijdrage geleverd aan die lokale 
invulling. 
Voor de uitvoering van LEADER moeten op ‘Flevoniveau’ enkele zaken worden geregeld. We zijn bezig 
met het maken van een ‘Lokale ontwikkelingsstrategie’ (de LOS), er komt weer een lokale actiegroep (de 
LAG) en er worden de nodige ondersteunende (juridische) documenten gemaakt, zoals een provinciale 
verordening, een handleiding voor projectaanvragers en een projectformat. 
 
LOS (Lokale Ontwikkelingsstrategie) 
Flevoland is voor LEADER één gebied (m.u.v. de kernen van Almere en Lelystad). Voor dit gebied moet één 
Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) komen. De LOS is een document waarin staat voor welke thema’s en 
speerpunten is gekozen, hoe de procedure werkt om projecten in te dienen en waar de projecten aan 
moeten voldoen om subsidie te ontvangen. 
 
LAG (Lokale Actiegroep) 
Voor de beoordeling van de projectvoorstellen komt er een Lokale Actiegroep (LAG). Deze groep bekijkt of 
de projectvoorstellen voldoen aan de criteria en adviseert de provincie over het toekennen van LEADER-
subsidie aan een project. Uiteindelijk verleent de provincie (gedeputeerde staten) de subsidie. Dat is net 
als in de voorgaande periodes. In de LAG zitten lokale overheden en maatschappelijke organisaties, zoals 
verenigingen voor dorpsbelangen en Landschapsbeheer Flevoland. 
  



30% 

30% 

40% 

Verdeling per project 

LEADER (max.)

Gemeenten /
provincie /
waterschap (min.)
Particuliere
organisaties (incl.
vrijwilligersuren)

Thema’s LEADER 2015 - 2020 
 
1. Sociale innovatie en sociale cohesie. Dit thema gaat 

over de sociale component van 
plattelandsontwikkeling: leefbaarheid, iedereen doet 
mee, saamhorigheid, streekeigenheid, dorpsbelangen 
e.d. Denk aan projecten over ontmoetingen tussen jong 
en oud, tussen ondernemers en burgers, projecten over 
de combinatie van groen, bewegen en gezondheid of 
over de combinatie zorg en landbouw. 

2. Stad-landverbinding. Dit thema gaat over het 
versterken van de relatie tussen stads- en 
dorpsbewoners met het omringende platteland. Denk 
aan projecten over stadslandbouw, streekproducten, 
toegankelijk maken van het ommeland, 
boerderijwinkels enzovoort. 

3. Agrotoerisme. Dit thema gaat over het versterken van 
recreatie op het platteland en in de dorpen. Het kan 
gaan om de cultuurhistorie, maar ook om 
natuurbeleving. Denk aan projecten over toeristische 
voorzieningen, pleisterplaatsen, wandel-, fiets- en 
kanoroutes, nieuwe arrangementen en betere PR. 

LEADER bedragen 
Voor Flevoland heeft de Europese Unie in de 
LEADER-periode (2015-2020) 3 miljoen 
LEADER-geld beschikbaar gesteld. Dit 
LEADER-geld mag als volgt worden ingezet: 
 maximaal 30% LEADER 
 minimaal evenveel geld van gemeente 

of provincie 
 rest van derden (dit mag incl. uren van 

vrijwilligers zijn). 
 

Hoe doen we dat? 
De provincie faciliteert (met Bureau ZET) de 
voorbereidingen, maar laat de invulling 
grotendeels over aan ‘de partners in het gebied’. Bijvoorbeeld door de bijeenkomsten in het najaar van 
2014. Maar ook door een kerngroep. Dit is een werkgroep die meegedacht heeft over de workshops en de 
eerste versie van de Lokale Ontwikkelingsstrategie. In de kerngroep zitten vertegenwoordigers van 
gemeente, provincie, landschapsbeheer Flevoland en de verenigingen voor dorpsbelangen. 
 
 

2. Stand van zaken 

 

LOS bijna klaar 
Er ligt nu een concept LOS. Die is gemaakt met de 
inbreng die u tijdens de bijeenkomsten eind 2014 
heeft geleverd. Bijvoorbeeld de keuze voor drie 
thema’s (zie kader). Wilt u LEADER-subsidie 
aanvragen? Zoek dan aansluiting bij één (of meer) 
van deze drie thema’s. 
 
Andere punten die in de (concept) LOS staan, zijn: 
- opgaven en speerpunten per thema 
- organisatie van het LEADER-programma 
- samenstelling van de Lokale Actiegroep 
- activiteitenplan 
- procedure voor beoordeling projecten. 
 
De ontwikkelingsstrategie wordt nog getoetst door 
de landelijke overheid, waarna de provincie de LOS 
kan vaststellen. Wij verwachten dat dit pas na de 
zomer gebeurt. Vanwege de Europese regels moet 
dat vóór 2 oktober 2015. Als de LOS is vastgesteld, 
kunt u uw aanvraag voor LEADER-subsidie indienen. 
 

Ondersteunende en juridische documenten: wordt aan gewerkt  
Naast de LOS werkt de Lokale Actiegroep nog aan een aantal andere documenten. De provincie heeft een 
formele subsidieverordening nodig, maar ook komen er documenten die projectaanvragers kunnen 
helpen bij hun aanvraag, zoals een handleiding en een aanvraagformulier. Deze documenten zullen klaar 
zijn voordat het LEADER-programma van start gaat. 
 

Lokale Actiegroep (LAG) bijna samengesteld 
Ook de Lokale Actiegroep (LAG) is bijna rond. Tijdens de laatste bijeenkomst eind 2014 werd u gevraagd 
om kandidaten voor de LAG aan te geven. Er hebben zich, naast de provincie en gemeenten, acht 



kandidaten aangemeld. Alle kandidaten kunnen in de LAG plaatsnemen. Om een goede samenstelling te 
krijgen zijn daarnaast LTO en een jonge boerin gevraagd om de LAG nog te versterken. 
 
Gert Jan van Tilburg wordt de voorzitter. Hij was dat tijdens de vorige periode en is nu opnieuw gevraagd. 
Verder zitten in de LAG: 
 

Overheden (met een ambtelijke vertegenwoordiger): 

- Gemeente Almere 

- Gemeente Dronten 

- Gemeente Lelystad 

- Gemeente Noordoostpolder 

- Gemeente Urk 

- Gemeente Zeewolde 

- Provincie Flevoland 

NB  De gemeenten moeten nog wel formeel besluiten dat zij meedoen aan LEADER. 

 

Niet-overheden: 

- Stad en Natuur Almere (Henk Smeeman) 

- 10-dorpen-overleg Noordoostpolder (Anja Menting) 

- Bedrijvenkring Urk (Fokke Hoekstra) 

- Landschapsbeheer Flevoland (Geert Gielen) 

- CMO Flevoland (Peter de Vreede) 

- Dorpsbelangen Biddinghuizen, Swifterbant en de kern Dronten (Rolande Spoelstra) 

- OMFL / Bureau Toerisme (Rinkje Tromp) 

- LTO (gevraagd) 

- Ikbenboerin.nl (gevraagd) 

- Onafhankelijk voorzitter (Gert Jan van Tilburg). 

 

 

3. Hoe gaat het verder? 
 

Vaststelling LAG en LOS 
De provincie zal de Lokale Actiegroep officieel benoemen in april. 
De Lokale Ontwikkelingsstrategie wordt voor 1 mei aangeboden aan de landelijke overheid (ministerie 
van EZ, de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, voorheen Dienst Regelingen) en een 
commissie), die de LOS moet goedkeuren. Daarna kan de provincie Flevoland het programma starten en 
kunt u uw aanvraag indienen. Het programma start uiterlijk 2 oktober 2015, misschien eerder … 
 

Hoe gaat de uitvoering? 
In de vorige periode had de provincie twee projectleiders in dienst die veel werk deden voor het Leader-
programma. In de komende periode is er minder geld beschikbaar voor Leader, dus wordt ook de 
organisatie wat soberder. U kunt nu uw projectidee als eerste bespreken met de gemeente (of met de 
provincie als uw project in meer gemeenten speelt). Zie verder op voor de contactpersonen. De gemeente 
zal ook voor de cofinanciering moeten zorgen, dus is het belangrijk dat de gemeente en u het eens zijn 
over het project. Als de gemeente meent dat uw project kansrijk is krijgt u de gelegenheid om uw project 
te presenteren (eventueel met een filmpje) voor de Lokale Actiegroep, voordat u een heel projectvoorstel 
gaat schrijven. Op die manier wordt u een hoop werk bespaard. 
 
Daarnaast komt er een secretariaat voor de LAG. Dit secretariaat zorgt voor algemene informatie en kan u 
ook (een beetje) helpen bij het indienen van uw projectvoorstel. Voor deze taak is de OMFL 
(Ontwikkelingmaatschappij Flevoland) nu gevraagd. 



 

Verder zal de RVO.nl (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een rol spelen. RVO.nl voert de taken uit 

die DLG in de voorgaande periodes deed. Dat zijn formele taken, zoals de administratie, toetsing aan 

criteria, uitbetalingen etc.). De provincie betaalt de kosten daarvan. 
 

Wat kunt u nu al doen? 
Heeft u een project waarvoor u LEADER-subsidie wilt aanvragen? Ga dan alvast in overleg met de 
contactpersoon in uw gemeente. Samen met hem/haar kunt u bekijken of het project bij één (of meer) 
programmalijn(en) aansluit. Bovendien kan hij/zij u dan alvast helpen om cofinanciering te zoeken. De 
contactpersonen zijn: 

- Gemeente Almere – Jan Kuit – jkuit@almere.nl – (06) 229 048 27 

- Gemeente Dronten – Rob Tax – r.tax@dronten.nl- (0321) 388 251 / (06) 238 771 15 

- Gemeente Lelystad – Sjoerd Vonk - s.vonk@Lelystad.nl - 0320-278893 

- Gemeente Noordoostpolder – Ineke Cornelissen - i.cornelissen@noordoostpolder.nl - (0527) 63 35 01 

- Gemeente Urk – Gerard van der Woude - mg.vanderwoude@urk.nl – (0527) 689 952 

- Gemeente Zeewolde – Jan Nieuwenhuis - j.nieuwenhuis@zeewolde.nl – (036) 522 95 09 

- Provincie Flevoland – Andreas Vlasman - Andreas.Vlasman@flevoland.nl – (0320) 265 692 
 

Heeft u nog vragen? 
Stel ze dan gerust aan mij. Of aan de contactpersonen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Gert Jan van Tilburg 

Voorzitter LAG Flevoland (in oprichting) 

06 53 37 09 45 

gertjan@gjvantilburg.nl  
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