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De Plaatselijke Groep 'De Friese Wadden' bezocht 1 en 2 april 2004 de Noord-Duitse
Waddeneilanden Spiekeroog en Norderney, waar gemeente en ondernemers werken
aan het versterken van hun identiteit.

Plaatselijke Groepen stevig op stoom!
Voor 24 gebieden in Nederland was het
de eerste keer om met het Leader+
programma aan de slag te gaan. Het
was wennen aan de regelgeving, maar
vooral het initiëren van projecten en
het profileren van de Plaatselijke Groep
nam in de beginfase veel tijd. De
meeste PGs liggen nu stevig op stoom.
Ze zijn toe aan evaluatie, zoals ze zelf
aangeven, na een paar jaar van
pionieren. Verschillende PG's hebben
het Netwerk gevraagd hen te
ondersteunen bij hun evaluatie.
Interessant is dat er in die evaluatie
gesprekken een trend, zelfs een
omslag zichtbaar wordt. Van het
verwerven van projecten zijn vele PG's
nu bezig een kwaliteitsslag te maken.
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Hoe uit zich dit? We zien dat vele PGs
inmiddels meer objectieve
beoordelingscriteria ontwikkeld hebben.
De PG's besteden bij de beoordeling meer
aandacht aan de kwaliteit van het project
en bekijken vooral de betekenis van het

Spiekeroog is een Duits Waddeneiland,
bezocht door de PG ‘De Friese Wadden’

project voor regionale ontwikkeling. Eén
van de hoofddoelen van het
Leaderprogramma, namelijk het
versterken van de draagkracht van de
regio, is hiermee gediend. Vaak ook op de
langere termijn. Mensen en organisaties
werken in het gebied samen om de
leefbaarheid van het gebied, en met name
de economie, te versterken.
Tegelijkertijd realiseren veel PGs dat
Leader+ meer is dan een
subsidieprogramma. De afgelopen jaren is
duidelijk geworden dat zowel Brussel als
onze eigen overheid ook na 2006 stevig
wil inzetten op plattelandsontwikkeling.
Het stimuleren van verdergaande eigen
verantwoordelijkheid van de gebieden is
daarbij één van de uitgangspunten. Op dit
moment is de discussie over het nieuwe
Europese plattelandsontwikkelingsprogramma volop op gang. Het
Investeringsfonds Landelijk Gebied wordt
in de steigers gezet. Dit betekent dat
programma's en financieringsstromen
worden afgestemd op het uitgangspunt
"meer verantwoordelijkheid in de
gebieden". Het laatste woord over deze
zaken is nog lang niet gezegd, maar de
richting is duidelijk. De komende jaren zal
duidelijk worden of dit ook werkelijk op
een praktische manier kan worden
uitgewerkt. Plaatselijk Groepen zien in
deze ontwikkelingen aanleiding om
zichzelf de strategische vraag te stellen
"Wat na 2006"? De PGs realiseren zich
dat zij vanuit hun ervaringen een goede
bijdrage kunnen leveren aan wat men
noemt 'de nieuwe generatie van
gebiedsarrangementen'. Met
gebiedsarrangementen wordt dan bedoeld
de wijze waarop overheden en particulier
initiatief met elkaar afspraken maken om
de toekomst van het gebied vorm te
geven.

Vanuit het Netwerk willen we ook de
komende jaren deze reflecties van
Plaatselijke Groepen op de
gebiedsgerichte aanpak gericht
ondersteunen. We vinden het belangrijk
om op basis van de ervaringen met de
gebiedsgerichte aanpak in LEADER mee
te werken aan de nieuwe generatie
gebiedsarrangementen na 2006. Met als
belangrijkste aandachtspunten: meer
zeggenschap in de gebieden, decentrale
aanpak, heldere financiering, sturing op
hoofdlijnen, elan en samenwerken! Vanuit
het Netwerk verkennen we op dit moment
de mogelijkheden om dit proces met een
aantal gebieden te versterken. U hoort
hierover meer in het eerstvolgende
bulletin en op onze website.
Peter van Zutphen, netwerkteam,
email: info@netwerkplatteland.nl
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Naar een stevige basis voor LEADER
Nog onder de indruk van het bericht van
de moord op Theo van Gogh probeer ik
in deze column een lans te breken voor
de samenwerking tussen POP en
Leader. Ik vermoed dat de Nederlandse
samenleving, zowel in de stad als op het
platteland, de komende jaren een sterke
behoefte zal hebben aan
gemeenschapsgevoel, een gevoel van
verbondenheid en samen optrekken,
zoals dat bij de LEADER aanpak
gebruikelijk is.
Op 21 en 22 september jl. hebben
medewerkers van alle provincies, samen
met vakgenoten van de Europese
Commissie, het Rijk, de VNG en het
Leadernetwerk een grondige discussie
gevoerd over inhoud en vorm van het
nieuwe Europese
plattelandsontwikkelingsbeleid vanaf
2007 en de betekenis daarvan voor
Nederland. In het laatste Netwerkbulletin
heeft u hierover al iets kunnen lezen.
Tijdens deze werkconferentie was er veel
aandacht voor LEADER, omdat dit
programma onderdeel wordt van het
nieuwe
Plattelandsontwikkelingsprogramma voor
de periode 2007 - 2013.
In aansluiting op de Agenda Vitaal
Platteland en aanvullend op de
financiering van (rijks)doelen via het
bijbehorende Meerjarenprogramma willen
provincies met name inzetten op:
landbouw met speciale aandacht voor
innovatie, inrichting en inspelen op
natuurlijke handicaps, en een cluster
plattelandseconomie met sociale
ontwikkeling en leefbaarheid. De
gemeenschappelijke prioriteitstelling door
provincies laat onverlet, dat er ruimte is
voor regionale differentiatie. De
provincies willen het complexe proces
van plattelandsontwikkeling integraal en
programmatisch aanpakken. Op een
wijze waarbij de Europese, nationale en
regionale middelen zoveel mogelijk
aanvullend en gezamenlijk worden
ingezet.
In de ontwerp Kaderverordening
Plattelandsontwikkeling, die de Europese
Commissie in juli jl. heeft gepresenteerd,
is sprake van vier prioritaire assen,
namelijk:

-

Verbetering van de concurrentiekracht van de land- en tuinbouw
Verbetering van het milieu en het
platteland door steun voor
gebiedsbeheer
Verbetering van de economische
diversificatie en leefbaarheid platteland
LEADER

In de werkconferentie is geconcludeerd,
dat de volwaardige plek van LEADER,
als vierde prioritaire as, bij de
onderhandelingen in Brussel moet
worden vastgehouden. En bij voorkeur zo
moet worden ingevuld, dat ruimte
ontstaat voor experimenten en
'risicovolle' zaken. De provincies willen
de LEADER aanpak actief inzetten bij de
gebiedsgerichte benadering. Mede met
het oog op de invoering van het
Investeringsbudget Landelijk Gebied
(ILG). De conclusies van de POP2
werkconferentie zijn inmiddels door de
provinciebestuurders onderschreven.
Ik ben ervan overtuigd dat de verbintenis
van POP en LEADER alleen maar
meerwaarde kan hebben. Meerwaarde
voor het POP, omdat met behulp van
Plaatselijke Groepen betrokkenheid van
en draagvlak bij bewoners in gebieden
kan worden gerealiseerd. Want uit
evaluaties is gebleken, dat dit een
belangrijke succesfactor is voor het
gebiedsgerichte beleid. En meerwaarde
voor LEADER want de combinatie met
het POP zorgt voor een stevige
inbedding in het Europese, nationale en
provinciale plattelandsontwikkelingsbeleid. Zo bepaalt artikel 69 van de
ontwerp kaderverordening, dat de
lidstaat een nationaal
plattelandsnetwerk moet instellen, dat
alle organisaties en overheden
samenbrengt, die betrokken zijn bij de
plattelandsontwikkeling. Een voorzet
voor een Rural Parliament, naar het
voorbeeld van Zweden?

De Plaatselijke Groep 'De Friese
Wadden' bezocht 1 en 2 april 2004 de
Noord-Duitse Waddeneilanden
Spiekeroog en Norderney. Twee
eilanden met uiteenlopende karakters
maar waar door gemeenten en
ondernemers gewerkt wordt aan het
versterken van hun identiteit.
Op Spiekeroog onderstreepte de
burgemeester dat het gemeentelijk beleid
is afgestemd op de positieve kwaliteiten
van het eiland: natuur, cultuur en vooral
rust met ruimte voor duurzaam toerisme.
Het plaatselijke vervoer wordt vanaf de
boot geregeld met allerlei handkarretjes of
elektrische voertuigen. Auto's worden niet
toegelaten en fietsen wordt door een
hoge bootprijs ontmoedigd. Het eiland
beschikt met haar 750 bewoners over alle
voorzieningen waar vele zelfs grotere
dorpen jaloers op zullen zijn. Een zeer
goed voorzien en eigentijds gebouwd
functioneel centrum, een fantastisch
zwembad, een sporthal en een overdekt
kinderparadijs. Uiteraard kwam al snel de
vraag hoe dit alles gefinancierd is.
Duidelijk is dat de gemeente niet
schroomt om een stevige
toeristenbelasting te heffen, twee en een
half maal zo hoog als op de Nederlandse
Wadden. Daarnaast exploiteert de
gemeente zelf de veerboot en heeft
hiermee een goede melkkoe. Het eiland
valt wat betreft grootte en inwonersaantal
te vergelijken met Schiermonnikoog en
telt 600.000 overnachtingen.
De dag erna op het eiland Norderney
kwamen we een totaal andere situatie
tegen. Een zeer mondaine badplaats
doemde vanaf de boot op aan de horizon.
Een korte rondrit met de bus maakte al
snel duidelijk dat alle ontwikkelingen zich
focussen op grootschalig toerisme met 3
miljoen overnachtingen per jaar. Het
eiland heeft een beschermd natuurgebied.
Er is een groots aangelegde boulevard
met vele hotels, kuuroord, badhuizen,

Regiebureau POP,
Hans Zwetsloot,
email:
J.A.W.H.M.Zwetsloot@
RB.AGRO.NL

Spiekeroog richt zich op kleinschalig toerisme en Norder
mogelijkheden om voor een product als ‘De Wadden” ee

n goed product
winkels en restaurants. De burgemeester
gaf een uitgebreide toelichting op de
NorderneyCard. Een chipkaart die iedere
bezoeker bij aankomst op het eiland bij de
bootterminal ontvangt o.a. om de
toeristenbelasting te betalen. Daarnaast is
het idee dat de kaart ook gebruikt gaat
worden voor kortingen op
toegangskaartjes voor theater, film enz.
Op deze manier wordt de kaart een
instrument dat het bestedingspatroon van
de toerist registreert en daarmee bijdraagt
aan marketing van allerlei deelproducten
op het eiland.
Tijdens de terugreis bleek dat wij
Nederlanders aanhikken tegen de klant
onvriendelijke aspecten van deze
chipkaart. Een apart systeem dat nogal
wat handelingen veronderstelt: kopen,
opladen en afrekenen van de kaart in een
automaat. De onzichtbare (forfaitaire)
afwikkeling waarmee men op de
Nederlandse Waddengemeenten werken
wordt wel als klantvriendelijker ervaren.
Maar men mist wel grote bedragen aan
toeristenbelasting. Geld dat ze zouden
kunnen investeren in het verbeteren van
de kwaliteit van de voorzieningen.
"Denken we niet te zuinig"? Blijkbaar
hebben we moeite om voor een goed
product als "De Wadden" een
marktgerichte prijs te vragen. De
toeristenbelasting en met name een
effectieve inning daarvan is van belang
om een goed en zeer kwaliteitsvol product
als 'De Wadden' aan te bieden. Voor de
toerist staat kwaliteit niet meer ter
discussie. Dit vraagt om flair zowel van de
ondernemer als de gemeenten.
Meer informatie: Willem Meerdink,
w.meerdink@fryslan.nl

rney op grootschalig toerisme. Biedt een chipkaart
en goede prijs te vragen? (foto’s Yvonne de Vries)

PG LEADER+ Randstad bezoek Ierland
De Plaatselijke Groepen van "Leader+
Randstad" zijn eind september op
studiereis naar Dublin gegaan. Met als
doel te ervaren hoe daar wordt
omgegaan met LEADER en met het
actuele Randstadthema stad-land. Maar
ook om te zien of er mogelijkheden
zouden zijn voor internationale
samenwerking. In samenwerking met
Rural Dublin LEADER Company in
Ierland is een programma opgezet voor
35 PG-leden van Leader+ Randstad.
Onder leiding van Jeanne Deegan van
Rural Dublin LEADER Company hebben
PG-leden verschillende Leaderprojecten
onder de rook van Dublin bezocht. Het
bezoek aan een buurtbusproject in Noord
Fingal in het kader van 'Vervoer op het
Platteland' stond als nummer 1 op het
programma. Het relatief kleine zelfstandige project, wat geen onderdeel is van een
netwerk kwam in onze ogen als erg
kwetsbaar over. Daarna is met veel
belangstelling een bezoek gebracht aan
het Skerries Community Centre. Een
buurtvereniging met sportfaciliteiten, een
maaltijdvoorziening voor ouderen, een
crèche en een ICT-centrum voor cursussen (dit deel was gefinancierd met
Leadergeld). Bundeling van verscheidene
activiteiten in één gebouw werd duidelijk
als positief ervaren en is als idee meegenomen naar Nederland. Met een bezoek
aan de Daffodil Gallery sloot het programma op de eerste dag. Een project opgezet
door een kunstenaar om beginnende kunstenaars uit de wijde omgeving de kans te
geven om te exposeren. Het is een goed
lopende galerie die beginnende kunstenaars op weg heeft geholpen bij hun loopbaan. De tweede dag is onder andere een
bezoek gebracht aan het Calliaghstown
Equestrian Center. Een manage waar
paarden en ruiters worden getraind voor
military en cross country op internationaal
niveau. Leader heeft meegefinancierd aan
het ontwikkelen van een paardentrektocht

en een nieuwe buitenbak. Vele van ons
vroegen zich verbaasd af waarom juist dit
project een Leaderproject moest zijn.

Eye openers
Het bezoek aan Ierland hield velen een
spiegel voor waarin we onze wijze van
uitvoeren van het Leaderprogramma
bekeken. Een kleine greep uit de wijze
lessen en observaties: bij alle bezochte
projecten werden we getroffen door de
trots en gedrevenheid waarmee de
betrokkenen bezig zijn met hun project,
niet zozeer door het innovatieve karakter
daarvan. Die gedrevenheid geeft een
hoop energie. Wel maken we de
kanttekening dat we het idee kregen dat
er in dit Leadergebied voornamelijk vanuit
de problemen geredeneerd werd en niet
zoveel naar de mogelijkheden werd
gekeken. Hun focus ligt sterker op de
bedreigingen van stedelijke
ontwikkelingen dan op de kansen die het
biedt voor het platteland. Anderzijds trof
ons de Ierse benadering van het
Leaderprogramma. Gewoon uitgaan van
de mogelijkheden. Waarom zou je je druk
maken over de beperkingen van het
programma (regelgeving, procedures).
Gebruik de energie en het enthousiasme
om het gebied te ontwikkelen. Veel van de
Leader+ projecten worden gedragen door
de plaatselijke gemeenschappen.
Daardoor hebben deze initiatieven een
duidelijker 'bottom-up' karakter dan in
Nederland vaak het geval is. Last but not
least werd door veel PG-leden de
onderlinge uitwisseling van kennis en
ervaringen als een meerwaarde van deze
studiereis ervaren. Een leuke
bijkomstigheid!
Renate Leopold
email: Renate.Leopold@provincieutrecht.nl

Plattelandsontwikkeling
in Flevoland

Dit boekje is een uitgave van de Lokale Actie
Groep Leader+ Flevoland. Er staan 10
voorbeelden in van LEADER + projecten in
Flevoland. De projecten zijn vernieuwend,
kleinschalig en dragen bij aan verbetering van
de leefbaarheid op het platteland. U kunt het
bestellen bij Mireille Korterik, email
mireille.korterik@flevoland.nl

Conferentie:
Regionale identiteit,
fundament voor
plattelandsvernieuwing
In verschillende regio's in Nederland en
Europa wordt op een inspirerende en
vernieuwende wijze gewerkt aan regionale
identiteit. Het typisch eigene van de streek
op het gebied van natuur, cultuur of
landschap wordt op creatieve wijze benut.
Goede initiatieven en de samenwerkingskracht van bewoners en hun organisaties
blijkt de stuwende kracht achter deze
ontwikkelingen te zijn. Dit is het thema
van een conferentie met Amerikanen,
Belgen, Ieren, Oostenrijkers en Zweden
die werken aan de leefbaarheid van hun
platteland. Zij zullen op 10 en 11
december 2004 hun Nederlandse
collega's ontmoeten op de Landelijke
Conferentie van het Nationale Netwerk
Plattelandsontwikkeling. Twaalf
Nederlandse projecten over regionale
identiteit worden beschreven in een
nederlandstalig boek met engelse
samenvatting. Het eerste exemplaar wordt
aangeboden aan de heer Kalden,
secretaris-generaal bij Ministerie van LNV,

die tegelijk de conferentie zal openen. Tot
zover het persbericht over de conferentie
wat naar diverse bladen is verstuurd.
Een platteland zonder identiteit heeft geen
perspectief. Met het onderwerp
“Regionale identiteit; fundament voor
plattelandsontwikkeling ", willen we vooral
de relaties tussen sociale, economische,
culturele en landschappelijke aspecten
voor het voetlicht brengen.
Plattelandsontwikkeling betekent bruggen
bouwen tussen verleden, heden en
toekomst. Je door tradities laten inspireren
om met kracht te werken aan innovatie.
Zo is het toch fantastisch dat Leadergeld
niet uitsluitend gebruikt wordt voor behoud
van erfgoed, maar dat er ook
ontwikkelingen opgang gekomen zijn.
Zoals in het Groningse Hoogeland, waar
boeren vanuit de eigentijdse behoefte
voor hun bedrijfsgebouwen op zoek zijn
naar nieuwe landschappelijk verantwoorde
architectuur. Het mooiste is nog wel dat
een viertal nieuwe schuren inmiddels zijn
gerealiseerd.
Peter van Zutphen over de organisatie:
Op dit moment hebben we ruim 150
deelnemers en de meeste mensen blijven
twee dagen! Dat is een goed teken! Er is
blijkbaar behoefte om elkaar te ontmoeten
en te verhalen over eigen ervaringen.
Veruit de meeste deelnemers hebben
direct in de praktijk met projecten te
maken. Verder hebben we een tiental
deelnemers uit andere EU landen. De
inschrijvingen komen nog steeds binnen.
We proberen hoe dan ook te voorkomen
dat we belangstellenden moeten afwijzen.
Alléén inschrijven op vrijdag of zaterdag
kan altijd nog. Het blooming hotel zit
inmiddels vol! Voor hen die toch graag
twee dagen blijven hebben we voor
overnachting een optie bij een aantal
Bergense hotels. Ook voor de twaalf
workshops is veel belangstelling. Bijna
alle Leadergebieden hebben
ingeschreven voor de projectenmarkt om
hun projecten op die manier voor het
voetlicht te brengen. Persoonlijk ben ik
trots op het feit dat in de workshops
boeiende onderwerpen aan de orde zijn
en met veel inbreng uit de Leaderpraktijk.
Het is ook gelukt Mimi Pickering en Dee
Davis uit de VS hier naar toe te halen. Ze

Vrijdag 10 december 'Couleur locale' als kracht voor ontwikkeling
13.00
14.00
14.20
14.50
20.00

uur
uur
uur
uur
uur

Aankomst en Welkom - Anita Meijer, Leader Coordinator
Opening - drs. C.J. Kalden, secr.-gen. Min. LNV
Inleiding - Hans Elerie, dir. Brede Overleggroep Kleine Dorpen Drenthe
Workshops
Diner en muzikaal programma

Zaterdag 11 december 'Het platteland smaakt naar meer'
09.30 uur
10.00 uur
15.45 uur
16.00 uur

Inleiding - Arie van den Brand, Biologica en Raad van Toezicht
Streekproducten Nederland
Workshops
Lunch
Inleiding - Hans Kars, Kars Advies
Nabeschouwing - Mathieu Wagemans, Innovatie Netwerk Groene Ruimte /
Agrocluster
Afsluiting

runnen tijdens de conferentie samen een
workshop waarin ze vertellen over
Appalshop. Waarin ze met film, tv,
muziek, theater en verhalen inmiddels
meer dan 30 jaren actief zijn. Appalshop
ondersteunt zo de vaak arme bewoners in
het sterk rurale Appalachians gebergte bij
hun zoektocht naar identiteit en in de strijd
voor het bestaan op het platteland. Ze
maken producties van hoge kwaliteit die
regelmatig de internationale filmfestivals
halen.

Internetforum
Najaarsconferentie!
Komt u naar de najaarsconferentie van
het Netwerk Plattelandsontwikkeling? En
wilt u nu al weten wie u daar kunt
ontmoeten? Wilt u misschien zelfs al
afspraken maken rond een interessant
thema of project? Dat kan op het
internetforum. Op
www.netwerkplatteland.nl is een
internetforum ingericht waarop alle
deelnemers aan de najaarsconferentie
elkaar vooraf kunnen 'ontmoeten' voor het
maken van afspraken. Na aanmelding
voor de conferentie ontvangt u een
emailbericht met een link en
inloggegevens. U kunt dan zien wie er
nog meer naar de conferentie komen en
eventueel vooraf contact leggen.

Het netwerkteam ziet er naar uit om u in
Bergen te ontmoeten!
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