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INLEIDING

Het LEADER programma wordt sinds ongeveer 16 jaren in Nederland uitgevoerd en is een initiatief
van de Europese Commissie.
Het LEADER I programma duurde drie jaar (1991-1993) en functioneerde in Nederland alleen in
Noordwest-Friesland. LEADER II heeft van 1994 tot en met 1999 een programma gekend in
Flevoland, Noordwest Friesland, Lauwersland en Zuidwest Drenthe. In het kader van LEADER II is
het landelijk gebied van de gemeenten Lelystad, Dronten en Noordoostpolder ruim 25 miljoen gulden
geïnvesteerd. In totaal zijn er in Flevoland in deze periode 80 projecten goedgekeurd. Het LEADER+
programma liep van 2000-2006 in 28 gebieden verspreid over alle provincies in Nederland en heeft
een uitloop tot en met 2008. In totaal zijn er in Flevoland in deze periode tot nu toe bijna 60 projecten
goedgekeurd.
LEADER gaat ook in 2007 door, echter niet meer als een apart programma. De werkwijze van
LEADER is namelijk geïntegreerd in het nieuwe Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013
(POP2). Dit programma is opgesteld op basis van de Europese verordening plattelandsontwikkeling,
die op 20 september 2005 door de Raad van de Europese Unie is vastgesteld. Deze verordening
geeft de strategische prioriteiten van de Europese Commissie voor het plattelandsbeleid voor de
periode 2007-2013 aan en LEADER is opgenomen als één van deze prioriteiten.
De Europese Commissie heeft deze ‘mainstreaming’ van LEADER vastgelegd in de verordening
plattelandsontwikkeling: “Na drie programmeringsperioden heeft het initiatief LEADER een mate van
rijpheid bereikt die het de plattelandsgebieden mogelijk maakt de LEADER-aanpak op ruimere
schaal toe te passen in de gewone programmering van de plattelandsontwikkeling.” Ook de Raad
voor het Landelijk Gebied in “Platteland aan het stuur” en de Sociaal Economische Raad in “Kansen
voor het platteland” onderstrepen het maatschappelijke belang van deze werkwijze in het huidige
economische en bestuurlijke klimaat.
Nederland heeft in de komende periode (2007-2013) voor het POP2 486 miljoen euro beschikbaar.
Voor Flevoland is ruim 20 miljoen euro beschikbaar. Van dit bedrag is 4 miljoen euro beschikbaar
voor projecten die via de LEADER werkwijze tot stand komen. Voor Nederland is één
Plattelandsontwikkelingsprogramma gemaakt. Dit programma is door het Ministerie van LNV op 27
december 2006 bij de Europese Commissie ingediend. Naar verwachting zal de Europese
Commissie hieraan rond de zomer van 2007 goedkeuring geven.
Onderdelen van het POP2 zijn verwerkt in het provinciaal Meerjarenprogramma (p-MJP) voor het
landelijk gebied van de provincie Flevoland. Dit programma is opgesteld door alle gebiedspartners
gezamenlijk. In het p-MJP staat hoe provincie en partners samenwerken aan versterking van
landbouw, natuur, landschap, milieu, water, recreatie en leefbaarheid voor het landelijk gebied. Het
p-MJP is een uitvoering van het beleid van het Rijk (Investeringsbudget Landelijk Gebied) en van
Europa (POP2). Als basis dient het provinciale beleid voor het landelijk gebied, dat te lezen is in het
Omgevingsplan Flevoland 2006-2015. Het p-MJP is op 19 december 2006 vastgesteld door
Gedeputeerde Staten van Flevoland en is in het voorjaar van 2007 goedgekeurd door de
gemeenteraden, besturen van maatschappelijke organisaties en Algemene Vergadering van
Waterschap.
Conform de verordening plattelandsontwikkeling heeft de Lokale Actie Groep Flevoland (LAG)
onderliggend Ontwikkelingsplan opgesteld. Het opstellen en uitvoeren van een lokaal
ontwikkelingsplan door een plaatselijk publiek-privaat partnerschap (Lokale Actie Groep) is een eis
van de Raad van de Europese Unie voor de uitvoering van de LEADER-as. In het door de LAG
Flevoland opgestelde plan is rekening gehouden met de ervaringen van LEADER II en LEADER+.
Verder is rekening gehouden met het p-MJP, het plan past binnen dit programma. De LAG is een
onafhankelijke groep van regionale partners waarin de verschillende sociaal-economische kringen
van het gebied evenwichtig vertegenwoordigd zijn. De LAG is verantwoordelijk voor de uitvoering
van het Ontwikkelingsplan LEADER Flevoland 2007 - 2013.
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FLEVOLAND: HET GEBIED

2.1 Gebiedsbeschrijving
Flevoland is een nog jonge provincie met een bijzondere ontstaanswijze. Het gebied is het resultaat
van grootschalige landaanwinning in een voormalige binnenzee. Deze ontstaanswijze is bepalend
geweest voor de inrichting van het gebied.
Het LEADER gebied omvat het landelijke gedeelte van de provincie Flevoland, te weten de
Noordoostpolder, de gemeente Urk, Oostelijk Flevoland met uitzondering van het stedelijk gebied
Lelystad en Zuidelijk Flevoland met uitzondering van de gemeente Almere.
De polders werden in 1942, 1957 respectievelijk 1968 drooggelegd. De polders zijn destijds
weloverwogen ontworpen en ingericht.
De Noordoostpolder is in 1942 drooggelegd voor agrarische doeleinden. De voornamelijk op
akkerbouw gerichte bedrijven kregen een bedrijfsgrootte van 12 ha of een veelvoud hiervan tot 48
ha. In de eerste tientallen jaren is de gemiddelde bedrijfsgrootte 20 ha. De ruimtelijke organisatie van
het gebied is gebaseerd op een hoofdkern, Emmeloord en tien dorpen op fietsafstand daaromheen
gesitueerd (Rutten, Creil, Espel, Tollebeek, Nagele, Ens, Kraggenburg, Marknesse, Luttelgeest en
Bant). De gemeente Noordoostpolder heeft op 1 januari 2007 45.700 inwoners.
De gemeente Urk heeft op 1 januari 2007 17.600 inwoners.
Oostelijk Flevoland is in 1957 drooggelegd. Besloten is om ten behoeve van de inmiddels aanzienlijk
groter ingerichte agrarische bedrijven (gemiddeld 40 ha.) een streekcentrum Dronten tot stand te
brengen. Dronten heeft op enige afstand twee kleinere ondersteunende kernen, Swifterbant en
Biddinghuizen. Op 1 januari 2007 heeft de gemeente Dronten 38.100 inwoners. Het landelijk gebied
van de gemeente Lelystad is qua inrichting vergelijkbaar met het landelijk gebied van de gemeente
Zeewolde en Dronten. Op 1 januari 2007 bedraagt de bevolkingsomvang van het landelijk gebied
Lelystad ca. 1.000 inwoners.
Zuidelijk Flevoland is in 1968 drooggelegd. De gemeente Zeewolde is de jongste gemeente in
Flevoland op de rand van land en water. De gemeente heeft veel mogelijkheden voor recreatie langs
de randmeren en in de bossen. In het omvangrijke landelijk gebied van deze gemeente liggen
grootschalige en moderne landbouwbedrijven. De gemeente Zeewolde heeft op 1 januari 2007
19.700 inwoners.
Inmiddels is de context van het LEADER gebied zodanig veranderd dat zowel het gebruik en de
functies als de inrichting van dit gebied opnieuw doordacht zijn. Dit wordt nader toegelicht in de
hierna volgende paragraaf. De LEADER-as van het POP2 programma is bij uitstek geschikt om
hieraan bij te dragen.
De oppervlakte van het LEADER gebied beslaat 1.289 km2. In het gebied wonen (per 1 januari
2007) 122.000 inwoners. De gemiddelde bevolkingsdichtheid in het aangewezen LEADER gebied is
ca.100 inwoners per km2.
LEADER gebied
Gemeente Noordoostpolder
Gemeente Dronten
Landelijk gebied gem. Lelystad
Gemeente Zeewolde
Gemeente Urk
Totaal LEADER gebied
EU richtlijnen voor
LEADER gebieden

aantal inwoners
per 1-1-2007
45.700
38.100
1.000
19.700
17.600

oppervlakte
2
(km )
460
334
156
249
12

Dichtheid
2
(inwoners / km )
99
114
6
79
1.467

122.100

1.211

101

min. 5.000
max. 150.000
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2.2 Sociaal Economische context
De jonge geschiedenis van Flevoland is er de oorzaak van dat er nog geen sprake is van een
evenwichtig Flevoland. Het inwonertal van Flevoland is tussen 2000 en 2007 gemiddeld met circa 3
procent per jaar toegenomen. Landelijk groeit het inwonertal slechts met 0,5 procent per jaar. De
sterke groei van de bevolking in Flevoland wordt voor een groot deel veroorzaakt door de instroom
van mensen uit de aangrenzende gebieden, maar kan nog niet worden bijgehouden door daarbij
behorende werkgelegenheid en voorzieningen. Macro-economische relaties en netwerken met
aangrenzende gebieden moeten verder worden uitgebouwd en ontwikkeld en de sociale cohesie in
het gebied zelf moet worden versterkt.
Wonen en werken
De groei van werkgelegenheid binnen bedrijven en instellingen kan nog geen gelijke tred houden
met de groei van de beroepsbevolking. Om de toename van de beroepsbevolking bij te houden en
de achterstand in te lopen is het nodig dat bedrijven zich vestigen, met name economisch stuwende
bedrijven. Nodig voor een goed vestigingsklimaat is een hoogwaardig productiemilieu, bestaande uit
goede infrastructuur en voldoende aanbod van geschikte bedrijventerreinen, maar ook een
hoogwaardig woon- en leefmilieu met een evenwichtig samengestelde sociale infrastructuur.
Gezocht zal moeten worden naar het stimuleren van bepaalde ondersteunende voorzieningen, zoals
kinderdagverblijven, toeleveranciers en dienstverlenende bedrijven. Hier ligt een rol en een kans
voor het landelijk gebied, waar wonen en recreëren te combineren is en waar mogelijk ruimte is voor
het ontwikkelen van dienstverlenende en toeleverende bedrijven naast de bestaande agrarische
sector.
Het percentage werklozen ligt in Flevoland iets boven het landelijke gemiddelde. Driekwart van de
werklozen woont in de steden Almere en Lelystad. Het landelijke gebied kent een lagere
werkloosheid.
Agrarische ontwikkeling
Het agrarisch gebruik in Flevoland bestaat voor 75% uit akkerbouwgewassen. Door
schaalvergroting, dalende opbrengstprijzen, strengere milieunormen, hoge grond- en
productiekosten neemt de druk op de agrarische sector toe. De agrarische sector zoekt voortdurend
naar nieuwe gewassen, nieuwe afzetstructuren en alternatieve inkomstenbronnen. Het beleid van de
provincie Flevoland is onder andere gericht op het versterken van de agrarische sector in de breedte
door het stimuleren van de agribusiness, innovatie, verbreding van de landbouw en het investeren in
duurzame landbouw.
Recreatie en toerisme
De sector recreatie en toerisme gaat een steeds belangrijker plaats innemen in de ontwikkeling van
Flevoland en in de overgang van stedelijk naar landelijk gebied. Niet alleen gaat het om een
belangrijke nieuwe bron van werkgelegenheid. Ook draagt de bedrijfstak recreatie en toerisme bij
aan de verbetering van het productiemilieu (woon-, werk- en leefklimaat) en van de
productiestructuur van Flevoland. De ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden zullen moeten worden
benut. Gekozen zal worden voor integrale projecten waarin aandacht wordt besteed aan zowel
ontwikkeling van recreatie en toerisme als beheer op het gebied van natuur en landschap. De laatste
jaren is op lokaal, regionaal landelijk niveau sprake van een groeiende samenwerking tussen
organisaties op het gebied van toerisme en cultuur. Activiteiten op het gebied van cultuurtoerisme
worden gestimuleerd. Voor wat betreft de recreatie en toerisme zal gekozen worden voor een meer
samenhangende toeristisch-recreatieve structuur, bijvoorbeeld het versterken van de recreatieve
routestructuren en de samenhang daarvan met het bestaande en zich te ontwikkelen particuliere
aanbod in de sector recreatie en toerisme. Verder wordt voorkeur gegeven aan projecten die
1
vernieuwend zijn, nieuwe doelgroepen aantrekken (bijvoorbeeld ecologisch toerisme ) en
mogelijkheden bieden om nieuwe producten te ontwikkelen en promoten.

1
Ecologisch toerisme maakt gebruik van kwaliteiten als natuur, stilte, schoon water, schone bodem zonder deze kwaliteit aan
te tasten.
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Jongeren
De uitstroom van schoolverlaters naar omliggende regio´s is een aandachtspunt. De zogenaamde
braindrain wordt gezien als een groot gevaar voor de noodzakelijke sociale cohesie van een regio
maar ook van een dorpsgemeenschap. Wanneer deze braindrain zich voortzet, zal dat in de
toekomst problemen veroorzaken voor het in Flevoland aanwezige bedrijfsleven en van invloed zijn
op het vestigingsklimaat van bedrijven. Het is noodzakelijk om deze groep jongeren aan Flevoland te
binden door een evenwichtig samengesteld voorzieningenpakket en voldoende werkgelegenheid te
bieden. De kleine kernen kunnen door gericht, maar innovatief jongerenbeleid, eventueel in
samenwerking met derden, de eerste stap zetten om deze potentiële kennisdragers te binden aan
hun oorspronkelijke omgeving.
Vrouwen
De arbeidsparticipatie onder vrouwen in Flevoland ligt hoger dan het landelijke cijfer en de toename
is gelijk voor beide. Tussen 2000 en 2005 is de bruto - arbeidsparticipatie2 onder vrouwen in
Flevoland gestegen met circa 4%-punt tot 61% en landelijk tot 59%. In de LEADER-gebieden in
Flevoland is de arbeidsparticipatie van vrouwen lager dan in de stedelijke gebieden van Flevoland.
Vrouwen uit het landelijk gebied kunnen om allerlei redenen onvoldoende profiteren van de toename
van vacatures. Het voorzieningenniveau om arbeid, zorg en sociaal leven te combineren vraagt om
flexibele oplossingen en kan ook in het landelijk gebied sterk worden verbeterd. De huidige
informatie- en communicatietechnologie (ICT) kan de mogelijkheid bieden om betaalde arbeid te
verrichten naast de zorgtaak. Ook kunnen agrarische vrouwen een rol spelen bij de diversificatie van
het agrarisch bedrijf.
Ouderen
Het aantal ouderen van 65 jaar en ouder zal in de komende jaren fors toenemen. Op dit moment is
9% van de bevolking (33.300 inwoners) in Flevoland 65 jaar of ouder, in 2030 wordt verwacht dat dit
percentage is toegenomen tot 15% (circa 80.000 inwoners). Doordat het aanbod van voorzieningen
afneemt, verlaten oudere bewoners de dorpen om in de stad meer voorzieningen bij de hand te
hebben. Om de toenemende vergrijzing het hoofd te bieden en een leegloop van het platteland
tegen te gaan, is het belangrijk voorzieningen zoveel mogelijk te behouden door ze te clusteren of
het gebruik ervan zoveel mogelijk te intensiveren (multifunctionele centra, mobiele voorzieningen).
Ouderen zullen zich eerder op het platteland thuis voelen indien woningen meer op hun wensen zijn
toegesneden, zoals veilige, geclusterde woningen met specifieke voorzieningen. Hier kunnen nieuwe
ontwikkelingen in de ICT een rol spelen.
In alle leeftijdscategorieën neemt de werkloosheid in Flevoland af, behalve in de categorie 50 jaar en
ouder. Deze categorie lijkt zich te stabiliseren, maar is relatief hoog3. Door het stimuleren van
kleinschalige niet-agrarische bedrijvigheid kan het economisch draagvlak voor bijvoorbeeld
voorzieningen worden vergroot. De nieuwe werkgelegenheid kan ook voor deze leeftijdscategorie
kansen bieden.

2
Bruto arbeidsparticipatie: werkzame en niet-werkzame beroepsbevolking als percentage van de bevolking van 15 tot en met
64 jaar.
3
Bron: CWI
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2.3 Omgevingsbeleid: Omgevingsplan
In het nieuwe Omgevingsplan is voor provincie Flevoland het integrale omgevingsbeleid voor de
periode 2006-2015 neergelegd. Het Omgevingsplan is een samenbundeling van vier wettelijke
provinciale plannen: Streekplan, Milieubeleidsplan, Waterhuishoudingsplan en Provinciaal Verkeer
en Vervoerplan. Het Omgevingsplan omvat tevens de hoofdlijnen van het economische, sociale en
culturele beleid. Het beleid voor het landelijk gebied, dat eveneens is geformuleerd in het nieuwe
Omgevingsplan, wordt nader geconcretiseerd en uitgewerkt in het provinciaal meerjarenprogramma
(p-MJP). Het p-MJP komt aan de orde in hoofdstuk 3. Bij de uitvoering van het p-MJP is het
Omgevingsplan, voor zover het het landelijk gebied betreft, het beleids- en prioriteringskader. De
opgaven van het Omgevingsplan, en daaruit voortvloeiend van het p-MJP, zijn hieronder op
hoofdlijnen weergegeven.
De provincie wil de vitaliteit van het landelijk gebied vergroten en de gebruiksmogelijkheden ervan
meer afstemmen op de maatschappelijke behoeften. De inrichting en het gebruik zullen daardoor in
bepaalde gebieden wijzigen. Dit hangt samen met schaalvergroting en verbreding in de landbouw,
de groeiende ruimtevraag van de sector recreatie en toerisme, de beoogde versterking van de
ecologische structuur en de noodzakelijke ingrepen in het watersysteem. Er zijn groeiende kansen
voor combinaties en uitruil van functies. De strikte functiescheiding in het landelijke gebied is niet
langer overal wenselijk. De provincie wil de unieke Flevolandse karakteristieken als openheid en
landschappelijke en cultuurhistorische elementen behouden, onder meer door ze in te zetten als
ruimtelijke kwaliteit ter versterking van nieuwe ontwikkelingen.
De natuurwaarden van Flevoland zijn groot, de grote wateren en moerasgebieden herbergen veel
internationaal belangrijke soorten en ook de omvangrijke, vochtige en natte bosgebieden vormen
een belangrijk onderdeel van de nationale ecologische hoofdstructuur. Door versterking van deze
structuur tot een meer robuust en gedifferentieerd systeem dat karakteristiek is voor Flevoland,
ontstaat een duurzame, samenhangende structuur van natuurgebieden die veel kwaliteit biedt voor
mens, plant en dier.
Er zijn meer recreatieve voorzieningen nodig voor de toekomstige inwoners van Flevoland, en de
provincie wil de bijdrage vergroten die het toerisme levert aan de economische ontwikkeling van
Flevoland en de vitaliteit van het platteland. Flevoland ziet goede mogelijkheden om dit te
combineren met de behoefte aan ruimte in de noordelijke Randstad en op de Veluwe en wil hiervoor
het overleg gaan initiëren.
De door de provincie gewenste toeristisch-recreatieve ontwikkelingen zijn vooral kansrijk in en om
natuurgebieden en in combinatie met goede waterkwaliteit. Versterking van natuur- en
landschapsbeleving speelt daarbij een rol. Als elders binnen het Flevolandse natuursysteem een
vergelijkbare of grotere verbetering wordt gerealiseerd, kan plaatselijk een verslechtering van de
natuurkwaliteit acceptabel zijn (de saldobenadering). Dit biedt tevens kansen voor een robuustere
structuur van de natuur en van het watersysteem. Er ontstaat ruimte voor het vasthouden en bergen
van water en voor behoud en verbetering van de waterkwaliteit. De provincie ziet goede
mogelijkheden voor geïntegreerde gebiedsgerichte oplossingen van deze opgaven in de vorm van
verweving van functies, vooral aan de oostzijde van de provincie. Deze ontwikkelingen moeten
zorgvuldig worden ingepast in het landschap.
De landbouwsector verandert in een hoog tempo. Dit uit zich in schaalvergroting, een verschuiving
van activiteiten, specialisatie en intensivering en verbreding van de bedrijfsvoering. De provincie wil
ruimte bieden aan deze ontwikkelingen, zodanig dat er een duurzame, vitale marktgeoriënteerde
landbouwsector ontstaat, maar dat er tevens meer ruimte ontstaat voor andere functies.
Leefbaarheid in kleine kernen is een aandachtpunt. Om het voorzieningenniveau op peil te houden
wordt gezocht naar combinatie van functies. Door versterking van de woonfunctie kan het draagvlak
voor voorzieningen op peil blijven. Eigen initiatieven van bewoners(groepen) worden gestimuleerd
(bijvoorbeeld met behulp van de Leaderaanpak).
Voor het behalen van de Flevolandse klimaatdoelstelling is windenergie nog steeds van groot
belang. In de toekomst kan met minder molens eenzelfde hoeveelheid of meer
windenergievermogen opgewekt worden. Daarnaast wil de provincie ook inzetten op bio-energie.

9
De nieuwe opgaven in het landelijk gebied vragen om een nieuwe strategie. De provincie zal
samen met gebiedspartners en marktpartijen ruimtelijke ontwikkelingen stimuleren en waar nodig
zelf oppakken. Noordelijk Flevoland, De Oostrand, de West-Oost as en
Middengebied/OostvaardersWold zijn daarvoor aangewezen als speerpuntgebieden in het landelijk
gebied van provincie Flevoland.

10
2.4 Kaart van het LEADER gebied
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2.5 Analyse
Analyse van sterke en zwakke punten van het LEADER gebied
Sterke punten
• Centrale ligging in Nederland
• Ruimte om te wonen, werken en
recreëren
• Aantrekkelijk leefmilieu
• Relatief weinig milieuvervuiling
• Kleine kernen kennen eigen
identiteit
• Een goed georganiseerd
verenigingsleven in de kleine
kernen
• Goede overlegstructuur tussen
gemeenten en dorpsverenigingen
• Het voormalig eiland Schokland
staat op het Werelderfgoedlijst van
Unesco
• Het beschikbaar zijn van geschikte
ruimtes in het landelijk gebied voor
kleinschalig ondernemen
• “Pioniersgeest” leeft nog steeds
onder de inwoners.
Ondernemende en vernieuwende
instelling

Zwakke punten
• Sterke pendelstroom
• Oververtegenwoordiging agrarische
sector, ondervertegenwoordiging
industriële sector
• Achterblijvende groei aantal MKB
bedrijven in kleine kernen
• Te weinig clustervorming (bedrijven
onderling, bedrijven en
kennisinstellingen). Ontbreken van
sterke netwerken
• Aanbod van banen is weinig
gevarieerd in kleine kernen, met
name door eenzijdig aanbod
• Relatief hoog percentage langdurig
werklozen
• Het achterblijven van ouderen en
vrouwen op het gebied van
innovatieve beleidsterreinen, zoals
mobiliteitsbeleid, sociale activering en
de ontwikkeling van informatie- en
communicatietechnologie
• Aantal inwoners kleine kernen te klein
om voorzieningenniveau in stand te
houden
• Handhaving dienstverlening op het
gebied van gezondheidszorg en
onderwijs op minimaal niveau vraagt
hoge inspanning
• Door toename mobiliteit, wordt de
kans op elders winkelen vergroot
• ‘Braindrain” potentieel hoger
opgeleiden is van invloed op de
toekomstige sociale cohesie in een
dorpsgemeenschap
• Beperkte culturele infrastructuur
• Grote afstanden vormen obstakel
voor (routegebonden) recreatie en
toerisme
• Weinig hoger onderwijs instellingen
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Analyse van kansen en bedreigingen voor het LEADER gebied
Kansen
• Nieuwe mogelijkheden voor de
agrarische sector, diversificatie,
overschakeling op nieuwe
producten / productiemethoden
• Meer verwerking /
waardetoevoeging van agrarische
producten in het gebied
(agribusiness), ketenontwikkeling
• De mogelijkheden van het starten
van kleinschalige bedrijven op
(voormalige) agrarische bedrijven
• Verbeterde bereikbaarheid van het
platteland, in de zin van
informatie- en communicatie
mogelijkheden (telefoon, fax en
internet). De contacten en
wederzijdse beïnvloeding tussen
stadsbewoners en plattelandsbewoners nemen daardoor toe
• Toenemende belangstelling voor
regionale en lokale
cultuurgoederen, tradities en
producten
• Vergrijzing van de bevolking en de
kans op vestiging van
koopkrachtige ouderen met een
goede gezondheid, die deels
dezelfde behoeften hebben als de
lokale bevolking maar ook eisen
stellen qua vrijetijdsbesteding
• Groei van welvaart en vrije tijd
• De wens van alle partijen om de
toeristische potenties in Flevoland
te ontwikkelen, met name op het
gebied van water-,
plattelandstoerisme en
cultuurtoerisme
• Het aanwijzen van recreatieve
gebieden door gemeenten, zoals
rondom het Veluwemeer en
corridor Emmeloord-Kuinrebos
• Vrouwen worden steeds meer
gezien als bron voor creatieve
input in het platteland
• Vrouwen participeren steeds meer
op de arbeidsmarkt
• De mogelijkheden van de
informatie- en
communicatietechnologie voor het
landelijk gebied. Bedrijven worden
‘footloose’, kunnen zich overal
vestigen
• Sterke en initiatiefrijke
bewonersgroepen in de meeste
kleine kernen

Bedreigingen
• Toenemende druk op de agrarische
sector / voortdurende daling aantal
agrarische arbeidskrachten
• Bedrijfsmatige activiteiten (op kleinere
schaal) verdwijnen steeds meer naar
de grotere stedelijke concentraties
• Infrastructuur van het landelijk gebied
is niet uitgerust voor het toenemen
van het (agrarisch) vrachtverkeer
• Nieuwe bedrijvigheden in landelijk
gebied kan leiden tot wildgroei aan
activiteiten
• Verminderend draagvlak
voorzieningen landelijk gebied,
bedreiging leefbaarheid (bepaalde)
dorpen
• Vergrijzing in de dorpen
• Te weinig voorzieningen voor
kinderen, jongeren en ouderen
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ONTWIKKELINGSSTRATEGIE

3.1 Kader: p-MJP
Zoals in hoofdstuk 2 aangegeven, wordt het beleid voor het landelijk gebied dat onderdeel uitmaakt
van het nieuwe Omgevingsplan nader geconcretiseerd en uitgewerkt in het provinciaal
meerjarenprogramma landelijk gebied (p-MJP). Het p-MJP is opgesteld door alle gebiedspartners
gezamenlijk en is vastgesteld voor een periode van 7 jaar (2007-2013).
In het p-MJP wordt de uitvoering beschreven van het gebiedsgerichte beleid van Flevoland: een
samenhangende verwerving, inrichting en beheer in het landelijk gebied ten behoeve van water,
landbouw, natuur, plattelandseconomie, recreatie en toerisme, landschap, cultuurhistorie, milieu en
bodem. Door het koppelen van de doelen van de verschillende gebiedspartners kan effectiever
worden gewerkt en wordt de samenwerking versterkt. De financiële middelen hiervoor zullen
beschikbaar worden gesteld door Rijk, EU, provincie, gemeenten, waterschap, maatschappelijke
organisaties en anderen.
De operationele doelstellingen die beschreven staan in het p-MJP zullen zoveel mogelijk (> 80%) via
integrale en gebiedsgerichte projecten worden uitgevoerd in de speerpuntgebieden van provincie
Flevoland: Noordelijk Flevoland, Oostrand, West-Oost as en OostvaardersWold. Het Rijk en de EU
sturen echter op thema’s. Daarom is het p-MJP vanuit beide invalshoeken beschreven. De thema’s
die in het p-MJP beschreven worden zijn natuur, recreatie en toerisme, landschap, landbouw, water,
milieu en leefbaarheid. In het p-MJP is meer te lezen over deze thema’s en de bijbehorende
operationele doelstellingen.
Het p-MJP omvat dus de prestaties die de gebiedspartners gaan leveren om de doelen van het Rijk,
de EU en de gebiedspartners zelf te realiseren met de daarbij behorende budgetten van alle
partners voor 7 jaar. De doelen van de EU staan omschreven in het
Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2), dat in onderstaande paragraaf wordt beschreven.

3.2 POP2
Op 20 september 2005 heeft de Europese Commissie de nieuwe Verordening
Plattelandsontwikkeling voor de periode 2007-2013 vastgesteld, waarin de kaders voor het nieuwe
Europese plattelandsbeleid staan. In de verordening is sprake van vier doelstellingen. Voor elke
doelstelling zijn zogenaamde ‘assen’ geformuleerd waarbinnen Europa een aantal maatregelen
voorstelt.
Op basis van deze verordening heeft Nederland een Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013
(POP2) opgesteld, waarin de vier assen terugkomen:
1. De eerste prioritaire as moet de concurrentiekracht van de landbouw stimuleren en bevat
steunmaatregelen voor onder meer verbetering van de infrastructuur in de landbouw,
deelname aan voedselkwaliteitsprogramma’s, het voldoen aan communautaire normen en
jonge boeren;
2. De tweede prioritaire as heeft als doel het beheer van het platteland en milieu en bevat
maatregelen voor steun in probleemgebieden landbouwmilieumaatregelen, compenserende
vergoedingen voor Natura 2000-gebieden en dierenwelzijn;
3. Onder de derde as ‘diversificatie van de plattelandseconomie en leefbaarheid’ vallen
maatregelen die gericht zijn op steun voor de verbreding van de plattelandseconomie vanuit
de landbouw, steun voor toerisme op het platteland en dorpsvernieuwing;
4. De vierde as, de LEADER-werkwijze, draagt bij aan de inhoudelijke doelstellingen van de
assen 1, 2 en vooral as 3 en dient tevens bij te dragen aan de horizontale doelstellingen
‘verbetering bestuurlijk draagvlak / bestuurlijke vernieuwing’ en ‘het mobiliseren van het
endogeen ontwikkelingspotentieel in het gebied’.
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3.3 LEADER-werkwijze
Het doel van de LEADER-werkwijze is het ontwikkelen en het vernieuwen van het landelijk gebied in
sociale en economische zin. Hierbij wordt veel waarde gehecht aan samenwerking en het versterken
van het organisatievermogen van de lokale gemeenschap. Kenmerken van LEADER zijn:
Bottom up
Het initiatief voor een projectaanvraag komt vanuit bewoners(groepen) of kleinere ondernemers
(zoals agrariërs en veetelers) uit het LEADER gebied. De plaatselijke bevolking, het bedrijfsleven
en/of organisaties zijn actief betrokken bij het opzetten en bij de uitvoering van het project. Bottom
up kan ook blijken uit zelfwerkzaamheid in het project. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen
initiatieven vanuit dorpen waarbij vaak veel verschillende vrijwilligers zijn betrokken en particuliere
initiatieven, waarbij de ondernemers eigen uren kunnen inzetten.
Betrokkenheid en mobiliseren van plaatselijke bevolking / organisaties / bedrijfsleven
De projectuitvoerder van een LEADER project betrekt reeds bij het opstellen van de projectaanvraag
andere bewoners(groepen), ondernemers en/of organisaties in het LEADER gebied Flevoland. Dit
blijkt uit intentieverklaringen van betrokkenen zelf, waarin zij concreet en meetbaar beschrijven
waaruit de samenwerking bestaat. De inzet van vrijwilligers bij de voorbereiding en de uitvoering van
het project wordt hoog gewaardeerd.
Experimenteel en innovatief
Een project is vernieuwend, wanneer het een toegevoegde waarde heeft voor het LEADER gebied
Flevoland. Dit kan zijn als het betreft:
o een nieuw product of een nieuwe dienst/voorziening;
o een nieuwe vorm van samenwerking of nieuwe samenwerkingsverbanden, zoals
publiek-private samenwerking;
o een nieuwe aanpak, werkwijze, techniek of een nieuw proces;
o een nieuwe markt.
Kleinschalig
De kleinschaligheid van een LEADER project komt tot uiting in het feit dat projecten door
bewoners(groepen) of kleinere ondernemers (zoals agrariërs en veetelers) uit het LEADER gebied
worden uitgevoerd, en niet door grote organisaties of projectontwikkelaars. De kleinschaligheid komt
tevens tot uiting in de hoogte van de LEADER bijdrage: deze bijdrage is maximaal 30% van de totale
investeringskosten en heeft een maximum van 200.000 euro. Om een goed evenwicht te bewaren
tussen kleinschalige initiatieven en de administratieve last die met projecten is gemoeid, is de
minimale LEADER bijdrage 20.000 euro. Voor kleinere projecten zal worden doorverwezen naar
andere subsidiemogelijkheden.
Voorbeeldfunctie
De projectuitvoerder van een LEADER project is bereid om ervaringen over te dragen aan en uit te
wisselen met andere bewoners(groepen), ondernemers en organisaties, zodat zij deze kennis en
ervaring kunnen gebruiken bij het ontwikkelen van hun eigen (project)ideeën en werkzaamheden.
Gericht op jongeren, vrouwen en/of ouderen
Een projectaanvraag die gericht is op jongeren, vrouwen en/of ouderen heeft een streepje voor.
Samenwerking met andere plattelandsgebieden of –groepen
Het is mogelijk om een aanvraag in te dienen met één of meer andere LEADER gebieden in
Nederland of in andere Europese landen.

3.3.1

Uitvoering van de LEADER-werkwijze in het Plattelandsontwikkelingsprogramma

Door de LEADER-werkwijze op te nemen als één van de assen van het POP2, onderkent de
Europese Commissie de kracht van de LEADER-werkwijze. Het gebiedsgebonden karakter van
deze werkwijze, de aanpak van onderop en vooral de ruimte die geboden wordt aan relatief kleine
projecten waarvan de uitkomsten niet op voorhand vast staan stimuleert de
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medeverantwoordelijkheid van mensen en maatschappelijke organisaties in de streek en vergroot
samenwerking en zelfredzaamheid op plaatselijk niveau.4
De ‘LEADER-as’ (LEADER-werkwijze) kan worden ingezet voor de doelen uit de assen 1, 2 en 3,
waarbij samenwerking en een innovatieve benadering centraal staan. Gezien de inhoud van de
assen zal de LEADER-werkwijze voornamelijk worden ingezet voor as 3 ‘diversificatie van de
plattelandseconomie en leefbaarheid’. Daarnaast kan LEADER worden ingezet voor de
doelstellingen zoals die zijn omschreven in dit plan (zie paragraaf 3.5 voor een nadere uitwerking
van de doelstellingen). Deze doelen strekken zich uit over de breedte van het POP2 en zijn
gebaseerd op de kernkarakteristieken van de LEADER-werkwijze. Het betreft hier dus doelen die
direct onder de as vallen en niet onder een van de maatregelen binnen de as. De Lokale Actie
Groep Flevoland (LAG) kiest voor het laatste: de LEADER-werkwijze wordt breed ingezet en
ondersteunt acties die de doelen van de LEADER-as ondersteunen.

3.3.2

Uitvoering van de LEADER-werkwijze in het Visserijprogramma

Het Europees Visserij Fonds (EVF) kent één as (as 4) die gericht is op duurzame ontwikkeling van
‘visserijgebieden’ en waarvan de maatregelen sterk lijken op die van as 3 van de
plattelandsverordening. De uitvoering van deze as van het EVF moet gebeuren door lokale groepen,
en heeft daarmee sterke gelijkenis met de LEADER-werkwijze van de plattelandsverordening.
De provincie Flevoland staat positief tegenover de uitvoering van deze ‘LEADER’-as van het EVF. In
Flevoland komt de gemeente Urk in aanmerking voor het EVF. Besluitvorming op nationaal en
Europees niveau wordt echter pas na de zomer van 2007 verwacht. Indien de besluitvorming positief
is, neemt de LAG graag de uitvoering van deze ‘LEADER’-as van het EVF op zich. Een
gecombineerde uitvoering van de LEADER-assen van zowel het plattelandsontwikkelingsprogramma
als het visserijfonds in de gemeente Urk zal volgens de LAG ten goede komen aan het gehele
gebied.
Indien positieve besluitvorming heeft plaatsgevonden, zal het Ontwikkelingsplan worden aangevuld
met de maatregelen van as 4 van het EVF en met de betreffende indicatoren en financiële
gegevens. Tevens zal het plan op onderdelen worden aangepast (sociaal economische context,
thema’s, management etc.)

3.4 Focus van de Lokale Actie Groep
De LAG heeft goede ervaringen met de LEADER-werkwijze. Deze werkwijze stimuleert particuliere
initiatieven en actieve burgerparticipatie in het gebied. Kernbegrippen in Flevoland zijn ‘bottom-up’,
kleinschalig werken en samenwerking. In Flevoland heerst nog steeds een ‘pioniersgeest’, vrijwel
alle initiatieven komen vanuit de bevolking tot stand. Door de deelname van de vele verschillende
bevolkingsgroepen is de gemeenschapszin bevorderd en ontstaat er een actief en levendig
platteland. De samenwerking in het gebied is bevorderd: zowel tussen de bevolkingsgroepen
onderling als tussen overheid, bedrijfsleven en burgers. De LAG is van mening dat er in de komende
periode meer aandacht moet komen voor de relatie stedelijk gebied en landelijk gebied. Het
buitengebied dient in een aantal gemeenten beter bij de kern betrokken te worden en omgekeerd.
Ook met gebiedsgericht werken heeft de LAG goede ervaringen. Er worden in Flevoland projecten
ontwikkeld en uitgevoerd met een concreet en gebiedseigen karakter die nauw aansluiten bij
problemen en behoeften die leven bij burgers en maatschappelijke organisaties in de streek. De
LAG wil deze gebiedsgebonden aanpak in de nieuwe periode voortzetten. De LAG is zich bewust
van het feit dat elk gebied zijn eigen unieke geschiedenis heeft en vindt het belangrijk dat elk gebied
de eigen identiteit bewaart.
4

Berg, J. van den, T. Vogelzang en E. van Wijk, “Lokale actiegroepen en plaatselijke groepen zetten de LEADER-werkwijze
op de kaart!; Een participatieve verkenning van de toekomst van LEADER in het plattelandsbeleid”, LEI, Den Haag, juli 2006,
p. 80.
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Hoewel er in de afgelopen LEADER periode meer is samengewerkt tussen publieke en private
actoren, is blijvende aandacht nodig voor publiek-private samenwerking. Zo verschillen soms de
gemeentelijke visie en de visie die burgers hebben op het gebied waarin zij wonen en dit leidt wel
eens tot frustratie bij aanvragers. Bij zowel burgers als gemeenten dient er een omslag in het denken
te komen: hoe kunnen we samen kijken naar wat een project bijdraagt aan de ontwikkeling van het
gebied. Gezien de eis van de Europese Commissie dat er tegenover elke euro LEADER bijdrage
een euro publiek geld dient te staan, is publiek-private samenwerking wezenlijk voor het realiseren
van nieuwe LEADER projecten. De provincie Flevoland en de gemeenten hebben zich (financieel)
gecommitteerd aan de ambities die zijn vastgelegd in het p-MJP en zullen deze ambities gezamenlijk
waar moeten maken.
De afgelopen LEADER perioden is er in Flevoland een breed scala aan projecten tot stand
gekomen. De projecten variëren van typische leefbaarheidsprojecten als multifunctionele centra in
de kleine kernen, projecten gericht op verbreding van de landbouw, toeristische projecten, projecten
door en voor jongeren, welzijnsprojecten (zorgboerderijen) tot projecten gericht op versterking van
de regionale economie zoals nieuwe (micro-)ondernemingen. Deze projecten hebben geleid tot de
vitalisering van kleine kernen en van het platteland, een beter welzijn op het platteland, meer
economische diversiteit en nieuwe mogelijkheden voor het boerenbedrijf.
De LAG wil de komende periode meer ‘samenhang in diversiteit’. Waar mogelijk en gewenst dient er
aansluiting te worden gezocht bij andere programma’s en er dient nog integraler te worden gewerkt.
De nieuwe programmaperiode vereist dit overigens ook: er zal aansluiting moeten worden gezocht
bij de assen 1, 2 en 3 van het POP2 en bij het p-MJP. De uitdaging zal zijn om de verschillende
stromen in het landelijk gebied zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en de bottom-up werkwijze
van LEADER en de top-down aanpak van andere programma’s zo goed mogelijk met elkaar te
verenigen.

3.5 Thema’s voor de periode 2007-2013
Het Ontwikkelingsplan omvat vrijwel alle thema’s die in het p-MJP voorkomen en werkt deze thema’s
verder uit. Op basis van de ervaringen uit de periode 2000-2006 en de thema’s die worden genoemd
in het p-MJP kiest de LAG Flevoland voor de volgende thema’s en bijbehorende doelstellingen:

3.5.1

Leefbaarheid

De strategie van het Ontwikkelingsplan Flevoland 2000-2006 was gebaseerd op het thema ‘de
verbetering van leefkwaliteit in de plattelandsgebieden’, kort aangeduid met de term
‘leefbaarheid’. Ook in het Ontwikkelingsplan 2007-2013 kiest de LAG Flevoland ‘leefbaarheid’ als
centraal thema, omdat dit thema het best aansluit bij de specifieke kansen en bedreigingen van het
landelijk gebied in Flevoland.
De definitie die de LAG voor het thema “leefbaarheid” hanteert is breder dan de definitie die in het pMJP voor de operationele doelstelling leefbaarheid wordt gehanteerd. Leefbaarheid heeft betrekking
op de kwaliteit van de sociale en fysieke leefomgeving van de bewoners. De betrokkenheid van de
bewoners bij hun leefomgeving is hierbij van groot belang: projecten moeten een
gemeenschappelijke uitstraling hebben. De plaatselijke bevolking en het bedrijfsleven moeten actief
betrokken zijn bij het project, hetgeen al blijkt bij het ontwikkelen van het project. Een initiatief
waarvan slechts één bedrijf of persoon profijt heeft, wordt niet gehonoreerd. De indiener van het
project moet kunnen aantonen dat er vanuit de bevolking of bedrijven behoefte is aan deze
voorziening.
De LAG is van mening dat bewonersinitiatieven op het gebied van voorzieningen, zoals
multifunctionele centra, erg positief zijn voor de kleine kernen en wil deze initiatieven blijven
stimuleren. Ook dient er meer diversiteit in voorzieningen te komen, waarbij zoals eerder
aangegeven de samenhang niet uit het oog verloren moet worden. Participatie van alle groepen is
erg belangrijk voor een actief en levendig platteland, particuliere initiatieven van burgers en
vrijwilligersclubs blijft de LAG dan ook stimuleren. De inzet van vrijwilligers is van groot belang om de
samenhang en vitaliteit in kleine kernen te versterken. Daarnaast wil de LAG kleinschalige niet-
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agrarische bedrijvigheid blijven stimuleren, zowel in de kernen als in het buitengebied. Hierdoor kan
het economische draagvlak van bijvoorbeeld voorzieningen worden vergroot. De nieuwe
werkgelegenheid biedt kansen, ook voor jongeren en vrouwen die nu op het platteland moeilijk werk
kunnen vinden. De afgelopen LEADER perioden is duidelijk gebleken dat in gebieden waar veel
aandacht was voor initiatieven van lokale ondernemers, de economische diversiteit is toegenomen
en de initiatieven hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de lokale economie en hiermee aan
de leefbaarheid van het gebied.
Projecten die in het p-MJP binnen het thema ‘Leefbaarheid’ vallen, zijn bij uitstek geschikt om via de
LEADER werkwijze te worden gerealiseerd. De succesvolle LEADER projecten in het verleden
hebben bewezen dat bij voldoende betrokkenheid van de inwoners goede resultaten op het gebied
van leefbaarheid worden bereikt. De provincie Flevoland en de gemeenten hebben de gezamenlijke
verantwoordelijkheid deze bottom-up processen te ondersteunen en te stimuleren.
Daarnaast hebben ook de kleinschalige economische projecten in de vorige LEADER perioden een
krachtige injectie gegeven aan het landelijk gebied. Deze economische versterking kan alleen
worden gerealiseerd als alle partijen, inclusief de publieke partners, zich hiervoor willen inzetten.
De verbetering van de leefkwaliteit in plattelandsgebieden omvat de volgende doelstellingen:
• Versterken sociale cohesie, maatschappelijke participatie en betrokkenheid bij leefomgeving
• Kleinschalige economische versterking: creëren van nieuwe economische dragers / nieuwe
inkomstenbronnen en steun aan (micro)-ondernemingen
• In stand houden of uitbreiden voorzieningenniveau, stimuleren van multifunctionele
gebouwen
• Stimuleren van bewonersparticipatie en particuliere initiatieven
• Versterken van kwaliteit fysieke leefomgeving
• Versterken culturele identiteit en cultuurhistorie
3.5.2

Recreatie en Toerisme

De afgelopen LEADER-perioden is er op het gebied van recreatie en toerisme veel gebeurd in
Flevoland. Zo hebben verschillende boerenbedrijven nieuwe mogelijkheden gevonden in deze
sector. Er zijn groepsaccommodaties, bed & breakfast accommodaties, speelvoorzieningen voor
jonge kinderen en terreinen voor (boeren)golf gerealiseerd. Ook verenigingen van dorpsbelang
hebben bijgedragen aan nieuwe toeristische en recreatieve voorzieningen in de provincie, zoals door
het aanleggen van wandelroutes en het realiseren van een speeltuin. Particuliere initiatieven zoals
de ruiter- en menroutes in Zeewolde blijken een grote aantrekkingskracht te hebben op bezoekers
van zowel binnen als buiten de provincie.
De LAG wil ook in de komende periode projecten stimuleren die een bijdrage leveren aan het
vergroten van het aanbod van toeristische en recreatieve mogelijkheden in Flevoland. De link van
landbouw naar toerisme begint te werken, steeds meer boerenbedrijven zien in het toerisme een
manier om het bedrijf rendabel te houden. Het is wel zaak om daar in de komende periode meer
structuur in aan te brengen, door goed te kijken naar het belang voor het gebied (geen 3
groepsaccommodaties of ontvangstruimtes naast elkaar) en de diversiteit van de activiteiten
(hoeveel ‘boerengolf’ banen willen we in Flevoland hebben). Een goede samenwerking tussen de
verschillende ondernemers is hierbij van groot belang: hoe kunnen zij elkaar versterken (in plaats
van hoe beconcurreren zij elkaar). Particuliere initiatieven kunnen een belangrijke rol spelen bij de
promotie van Flevoland als toeristische provincie en dienen daarom eveneens te worden
gestimuleerd. Hierbij dient niet alleen te worden gekeken naar het opzetten van een nieuwe activiteit
of nieuw product zelf, maar ook naar het vermarkten van de activiteit of het product.
De afgelopen LEADER perioden is relatief weinig aandacht besteed aan de relatie tussen stad en
platteland en de LAG wil deze relatie de komende periode versterken, door te stimuleren dat
bewoners uit stedelijke gebieden meer gebruik maken van faciliteiten in het landelijk gebied.
Het thema Recreatie en Toerisme omvat de volgende doelstellingen:
• Realiseren van toeristische voorzieningen
• Wandelen over boerenland en rond de kernen
• Vergroten van het aanbod van voorzieningen
• Ontwikkelen van nieuwe routes, oplossen van knelpunten en bundelen van bestaande routes
• Versterken van de relatie tussen stad en platteland
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3.5.3

Landschap en cultuurhistorie

Behoud en versterken van de landschappelijke kwaliteit en het versterken van de culturele identiteit
en cultuurhistorie zijn thema’s die veel raakvlakken hebben met de eerder genoemde thema’s
‘Leefbaarheid’ en ‘Recreatie en Toerisme’. In de afgelopen LEADER perioden zijn er op het gebied
van landschap en cultuurhistorie veel projecten uitgevoerd. Enkele van deze projecten waren
toeristisch-recreatieve projecten waarbij tevens aandacht werd besteed aan cultuurhistorie, andere
projecten waren hoofdzakelijk cultuurhistorisch van aard en hadden hiermee tot doel recreatie en
toerisme te stimuleren. Ook zijn er verschillende projecten uitgevoerd om de dorpen te verfraaien,
waarbij veel aandacht is besteed aan landschappelijke en cultuurhistorische elementen.
Bij de uitvoering van deze projecten zijn vaak vele inwoners en partijen betrokken, zoals
dorpsbelangen, lokale cultuurhistorische verenigingen, gemeenten, landschapsbeheer en musea.
Hierdoor hebben deze projecten in belangrijke mate bijgedragen aan de sociale cohesie en
betrokkenheid bij de leefomgeving.
De LAG vindt behoud en herstel van het culturele erfgoed van Flevoland en het vergroten van het
bewustzijn onder bewoners en bezoekers voor de ontstaans- en inrichtingsgeschiedenis van de drie
polders erg belangrijk. Dit thema draagt bij aan het behouden en versterken van de eigen identiteit
van Flevoland, aan het vergroten van de leefbaarheid van het gebied en aan het aantrekkelijk maken
van Flevoland voor recreatie en toerisme. Hiermee is dit thema zeer geschikt om via de LEADER-as
uit te voeren.
Het thema Landschap en cultuurhistorie omvat de volgende doelstellingen:
• Versterken van kwaliteit fysieke leefomgeving
• Ontwikkelen en herstellen beplanting erven
• Ontwikkelen en herstellen beplanting dorpen & bedrijven
• Herstellen landschappelijke elementen
• Stimuleren projecten voorlichting landschap
• Beleefbaar maken van archeologie, cultuurhistorie en aardkundige waarden
• Beheer, onderhoud en herstel van het cultureel erfgoed

3.5.4

Natuur, Water en Milieu

Het landelijk gebied van de provincie Flevoland heeft een open en grootschalig karakter. De functies
landbouw en natuur zijn duidelijk gescheiden. Op kleine schaal vindt echter steeds meer menging
van landbouw en natuur plaats, bijvoorbeeld in de vorm van agrarisch natuurbeheer (natuur op
boerenland). Hierdoor is het agrarisch gebied beter toegankelijk voor diverse natuurlijke organismen.
Dit leidt tot een verrijking van het landschap. Ook vindt er op zeer kleine schaal combinatie van
natuur en bedrijventerreinen plaats waardoor ook hier natuur meer ruimte krijgt. In de komende jaren
zal het thema water op integrale wijze benaderd worden waarbij gezocht zal worden naar kansrijke
combinaties zoals water met natuur, water met wonen en water met recreatie en toerisme.
De LAG streeft ernaar om de ontwikkeling van platteland, natuur, landschap en lokale
gemeenschappen in samenhang met elkaar te bevorderen. De doelen van het thema Natuur, Water
en Milieu zullen veelal binnen de andere assen van het POP en voor een groot deel ook met andere
middelen dan POP-geld worden gerealiseerd. Wel zal er door de LAG actief worden gezocht naar
mogelijkheden om projecten die via de andere assen en met andere middelen worden uitgevoerd, te
koppelen aan LEADER projecten. Dit kan door verschillende groepen (agrariërs, natuurverenigingen,
bedrijven, bewoners) bij elkaar te brengen en verschillende initiatieven van deze groepen aan elkaar
te koppelen.
Het thema Natuur, Water en Milieu omvat de volgende doelstellingen:
• Versterken van kwaliteit fysieke leefomgeving
• Stimuleren van natuurbeleving
• Blauw/groene diensten inclusief ecologisch beheer wegbermen en dijken
• Stimuleren van projecten ter verbetering van de waterkwaliteit waaronder scholing en advies
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3.6 Aandachtsgroepen
De Europese richtsnoeren voor plattelandsontwikkeling (vastgesteld krachtens de
plattelandsverordening) geven bij as 3 ‘verbetering van de kwaliteit van het bestaan op het platteland
en bevordering van diversificatie’ aan dat “Wanneer initiatieven ter bevordering van opleiding,
voorlichting en ondernemerschap worden genomen, er aandacht moet worden besteed aan de
specifieke behoeften van vrouwen, jongeren en oudere werknemers.”
Het p-MJP besteedt met name aandacht aan ouderen en jongeren. Door het verdwijnen van
voorzieningen, verlaten oudere bewoners en jongeren de dorpen om in de stad meer voorzieningen
bij de hand te hebben en werk te vinden. Flevoland wil gemeenschappelijke voorzieningen zoals
multifunctionele centra stimuleren, om zo het platteland leefbaar te houden voor oudere bewoners
en jongeren. Door het stimuleren van kleinschalige niet-agrarische bedrijvigheid kan het economisch
draagvlak voor bijvoorbeeld voorzieningen worden vergroot. De nieuwe werkgelegenheid biedt
kansen, ook voor jongeren en vrouwen die nu op het platteland moeilijk werk kunnen vinden.
De LAG onderschrijft bovenstaande en rekent vrouwen, jongeren en ouderen tot speciale
aandachtsgroepen.

3.7 Complementariteit met andere programma’s
Er dient te worden gestreefd naar synergie tussen het structuur-, werkgelegenheids- en
plattelandsontwikkelingsbeleid. De lidstaten moeten in dat verband waken over de complementariteit
en de samenhang van de acties die op een bepaald geografisch gebied en binnen een bepaalde
activiteit worden gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het
Cohesiefonds, het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Europees Visserij Fonds (EVF) en het
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). De bijstand van het ELFPO vormt
een aanvulling op nationale, regionale en plaatselijke acties ter ontwikkeling van het
plattelandsbeleid.
In het p-MJP staat beschreven hoe de verschillende Europese en nationale fondsen voor het
plattelandsontwikkelingsbeleid op elkaar zijn afgestemd. Voor de afstemming tussen het EVF en het
ELFPO wordt verwezen naar paragraaf 3.3 van dit Ontwikkelingsplan.
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4. SAMENWERKEN

Samenwerking vormt een centraal element binnen de LEADER-werkwijze. Dat begint met
samenwerking binnen het gebied, tussen de leden van de plaatselijke groep (afkomstig uit
verschillende sectoren) en tussen verschillende actoren die projecten uitvoeren (integrale aanpak).
Vervolgens wordt over de grenzen van het eigen gebied heen gekeken en kan samenwerking met
ander gebieden in zowel binnen- als buitenland tot stand komen (interterritoriale respectievelijk
transnationale samenwerking). Het Nationaal Netwerk kan hierbij een ondersteunende en
faciliterende rol spelen. Ook in de plattelandsverordening wordt samenwerking tussen gebieden
(interterritoriaal en transnationaal) van groot belang geacht om innovatieve plattelandsontwikkeling
vorm en inhoud te geven.

4.1 Interterritoriaal
De LAG zal zich inzetten om de samenwerking tussen gebieden binnen Nederland (collega LEADER
en andere plattelandsgebieden) te versterken. In het LEADER+ programma heeft de LAG ervaring
opgedaan met drie interterritoriale projecten: de projecten “Trekkershutten langs de Randmeren”, “de
Mooiste Wandeling van Nederland” en “De Vuurtoren”.
De LAG streeft ernaar ook in de nieuwe periode weer een aantal interterritoriale projecten uit te
voeren, waarbij de LAG indien mogelijk bij een aantal projecten de coördinerende rol op zich neemt.
Het is hierbij wel van belang dat er gestart wordt vanuit de sterke punten van het gebied zelf, of dat
er aansluiting wordt gezocht bij bestaande initiatieven in het gebied. Per project zal worden bezien of
interterritoriale samenwerking aan de orde is. Op basis van de ervaringen met bovengenoemde
projecten zal de LAG erop toezien dat:
• Er goede afstemming plaats vindt tussen de verschillende partijen (projectuitvoerder en
provincie, provincie en gemeente, provincies onderling).
• Er heldere afspraken worden gemaakt over de coördinatie van het project.

4.2 Transnationaal
Transnationale samenwerking heeft betrekking op LEADER groepen uit ten minste twee lidstaten.
In het LEADER II programma is een start gemaakt met het project ‘Villages of Tradition’. De LAG
heeft actief geparticipeerd in dit project. In het LEADER+ programma is het internationale aspect
echter uit het project gehaald en valt het project onder interterritoriale samenwerking.
In het LEADER+ programma is het succesvolle project ‘Community Actions / Multifunctionele Centra’
uitgevoerd. Het idee voor dit project is ontstaan tijdens een ontmoeting van LEADER+ coördinatoren
en leden van de LAG, die dankzij een initiatief van de Nationale Netwerken LEADER+ van
Nederland, Ierland en Groot-Brittannië tot stand is gekomen. Het project sluit aan bij de bottom up
initiatieven in de gebieden.
Mede gelet op de ervaring van de LAG met de hierboven genoemde transnationale projecten wordt
ernaar gestreefd ook in de nieuwe periode enkele transnationale projecten tot uitvoer te brengen.
Momenteel lopen er diverse contacten die kunnen leiden tot een gezamenlijk project. Als
transnationale samenwerking aan de orde is, zal de LAG in samenwerking met het Nationaal
Netwerk plattelandsontwikkeling een procedure ontwikkelen om deze samenwerking vorm te geven.
Op basis van de ervaringen met bovengenoemde projecten zal de LAG erop toezien dat:
• De doelen eenvoudig worden gehouden.
• Er wordt aangesloten bij actuele plaatselijke initiatieven en hier door middel van de
samenwerking een meerwaarde aan wordt verbonden.
• Er niet teveel partners bij het initiatief betrokken worden. De coördinatie tussen twee of drie
gebieden verloopt een stuk makkelijker dan tussen 5 of 6 gebieden.
• Er van tevoren goed wordt gekeken naar eventuele taal- of cultuurbarrières. Er zijn goede
ervaringen opgedaan met samenwerking met Ierland en Groot-Brittannië.
• Er van tevoren duidelijk wordt gecommuniceerd over de mogelijkheden en verwachtingen.
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5. NETWERKVORMING

5.1 Nationaal Plattelandsnetwerk
Het Nationaal Plattelandsnetwerk heeft als doel de bij de plattelandsontwikkeling betrokken
organisaties en overheidsdiensten bijeen te brengen. Het netwerk dient volgens de EU-kaders tot
“het uitwisselen van ervaringen, het ondersteunen van de uitvoering en evaluatie van het
plattelandsontwikkelingsbeleid, en het coördineren van de informatiestroom tussen het lokale,
nationale en Europese niveau”. Het Nationaal Netwerk heeft tevens tot doel de totstandkoming van
samenwerkingsverbanden tussen verschillende plattelandsgebieden te bevorderen en zal hierbij een
ondersteunende en faciliterende rol spelen.
Het netwerk is er voor de organisaties die de begunstigden van de assen 1, 2, 3 en 4 (dus het
gehele POP-2 en niet alleen voor de LEADER-as) van het programma vertegenwoordigen of
betrokken derden, lokale actiegroepen en hun informele netwerken, regionale en nationale
administratieve organisaties betrokken bij de uitvoering van POP 2, en diverse andere administraties
en organisaties betrokken bij plattelandsontwikkeling
Gelet op de ervaringen met het Nationaal Netwerk zal de LAG actief deelnemen aan dit netwerk en
zich inzetten voor activiteiten van het netwerk.

5.2 Europees Plattelandsnetwerk
Overeenkomstig artikel 66 van de plattelandsverordening, wordt een Europees netwerk voor
plattelandsontwikkeling opgericht om op Europees niveau een netwerk te vormen van de nationale
netwerken en de op het gebied van plattelandsontwikkeling werkzame organisaties en
overheidsdiensten.
Gelet op de ervaringen met het Europees Netwerk zal de LAG actief deelnemen aan dit netwerk en
zich inzetten voor activiteiten van het netwerk.
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6. MANAGEMENT VAN HET PROGRAMMA

6.1 Organisatie
Bij de uitvoering van de ‘LEADER-as’ van het POP2 stelt de Europese Commissie als voorwaarde
dat er een Plaatselijke Groep of Lokale Actie Groep (LAG) wordt ingesteld. Overeenkomstig de
Europese verordening plattelandsontwikkeling is de LAG verantwoordelijk voor de uitvoering van het
ontwikkelingsplan.
De LAG voldoet aan de voorwaarden zoals deze door de Europese Commissie zijn aangegeven in
de verordening:
• de groep is reeds in aanmerking gekomen voor het initiatief LEADER II en LEADER+;
• ten minste 50% van de groep is afkomstig vanuit de sociaal-economische partners en andere
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, zoals landbouwers,
plattelandsvrouwen, jongeren en hun verenigingen;
• de groep heeft reeds aangetoond in staat te zijn een ontwikkelingsplan voor het gebied te
bepalen en uit te voeren;
• de groep heeft een administratieve en financiële coördinator aangewezen (de provincie
Flevoland) die in staat is overheidssubsidies te beheren en erop toeziet dat het partnerschap
goed functioneert.
Voor de te kiezen structuur van de uitvoering van het LEADER programma hebben wij de volgende
uitgangspunten gekozen:
• de leden zijn in het LEADER-gebied zelf gevestigd;
• de leden hebben een brede belangstelling voor plattelandsontwikkeling;
• de afgevaardigde van een sector weet zich verzekerd van een draagvlak en beschikt over
zoveel mogelijk mandaat;
• de leden hebben kennis van en zijn betrokken bij de regio;
• de organisatie is herkenbaar voor de regio;
• er vindt afstemming plaats met de overige uitvoerders van het p-MJP;
Vanuit deze uitgangspunten, en de voorwaarden die de EU verbindt aan de nodige onafhankelijkheid
van de Lokale Actie Groep, stellen wij de volgende structuur voor. Er wordt een Lokale Actie Groep
LEADER Flevoland ingesteld, die bestaat uit vertegenwoordigers van onderstaande organisaties.
Per organisatie neemt één vertegenwoordiger zitting in de LAG.
Gemeente Noordoostpolder
Gemeente Dronten
Gemeente Lelystad
Gemeente Zeewolde
Gemeente Urk
Provincie Flevoland
LTO Noord
Regionale Vereniging Midden en Klein Bedrijf
Federatie van dorpsbelangen Dronten
Verenigingen van dorpsbelangen Noordoostpolder
Provinciaal Platform Arbeidsmarkt Flevoland
Stichting Axion
Plattelandsvrouwen Flevoland
Jongerenorganisatie
Stichting Landschapsbeheer Flevoland
Bedrijfskring Urk
Stichting Buurtwerk Urk
Toerisme Flevoland Promotie
Deze LAG is verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van de LEADER-as van het
POP2. De LAG komt onder voorzitterschap te staan van één van de maatschappelijke partners.
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De LAG wordt bijgestaan door de projectleiders LEADER, die zijn aangewezen door en in dienst
zijn van de afdeling Programma Management Europa (PME) van de provincie Flevoland. De
projectleiders LEADER zijn secretaris respectievelijk plaatsvervangend secretaris van de LAG.
Teneinde de door de EU gewenste ‘nodige onafhankelijkheid’ van de LAG vorm en inhoud te geven,
neemt het college van Gedeputeerde Staten (GS) een besluit tot instelling van de genoemde LAG,
waarin taken en bevoegdheden zijn geregeld. De taken en bevoegdheden van de LAG komen
overeen met de taken en bevoegdheden van de Lokale Actie Groep LEADER+ Flevoland. Deze
staan beschreven in het instellingsbesluit van het college van GS Flevoland op 30 november 2001
(kenmerk Eur/01.092377/A).
De lijn van dit instellingsbesluit zal moeten zijn, dat de LAG de feitelijke bevoegdheid krijgt om
beslissingen over projecten te nemen, maar dat formeel deze bevoegdheid bij het college van GS
blijft. Deze constructie is mogelijk wanneer het uitgangspunt wordt gekozen dat het college van GS
de adviezen van de LAG opvolgt, tenzij zwaarwegende belangen zich hiertegen verzetten. De LAG
wordt ingesteld voor de periode waarin het POP2 loopt (2007 t/m 2015).
De hoofdtaak van de LAG is, zorg te dragen voor de coördinatie van de uitvoering van projecten die
passen binnen het p-MJP Flevoland en die worden uitgevoerd via de LEADER-werkwijze.
Daaruit vloeien de volgende taken voort:
• het opstellen van selectiecriteria en voorwaarden;
• het beoordelen van de ingediende projecten;
• het inhoudelijk bijsturen van projecten;
• het genereren van nieuwe projecten;
• het rekening houden met de afstemming van projecten met het p-MJP en met andere (Europese)
fondsen;
• het tussentijds evalueren van het Ontwikkelingsplan en het zonodig bijstellen;
• het verzorgen van voorlichting en PR over LEADER in Flevoland.
Met de kosten voor de ondersteuning van de werkzaamheden van de LAG (beheer van de LAG,
verwerving van vakkundigheid en dynamisering van het gebied) is rekening gehouden in maatregel
431 van het POP2.

6.2 Werkwijze selectie van projecten
Naast de zorg voor de uitvoering van het programma en de projecten die daar deel van uitmaken
behoort het tot de taken van de LAG om nieuwe projecten te helpen genereren, waarbij rekening
wordt gehouden met een goede afstemming tussen projecten die in het p-MJP via de LEADER-as
worden uitgevoerd en projecten die in het p-MJP via de overige assen worden uitgevoerd.
De LAG hanteert de volgende werkwijze bij de selectie van projectvoorstellen die via de LEADERwerkwijze worden ingediend:
A. Behandeling door de projectleiders LEADER
1. Overleg met indiener.
De projectleiders LEADER hebben in een zo vroeg mogelijk stadium overleg met de indiener van
het voorstel. Tijdens een eerste gesprek worden de onder ad 2 genoemde punten doorgenomen,
onder het motto ‘alles kan, tot het tegendeel blijkt’. Vervolgens zullen de projectleiders de
projectindiener begeleiden bij het op- en zonodig bijstellen van het projectvoorstel.
2.
•
•
•

Toetsingskader:
Heeft het project betrekking op één van de in het p-MJP geformuleerde prioriteiten?
Past het project in het jaarprogramma p-MJP?
Voldoet het project aan de LEADER kenmerken (bottom up, betrokkenheid en mobiliseren van
plaatselijke bevolking/organisaties/bedrijfsleven, experimenteel en innovatief, kleinschalig,
voorbeeldfunctie, gericht op vrouwen, jongeren en/of ouderen en samenwerking met andere
plattelandsgebieden of –groepen)
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•

•
•
•
•
•

Is er voldoende budget beschikbaar voor het project in het kader van de betreffende prioriteit?
Is de gevraagde LEADER-bijdrage niet hoger dan het ingestelde maximum van € 200.000 of
lager dan het ingestelde minimum van € 20.0005?
Voldoet het voorstel aan de geformuleerde vormeisen (hiertoe wordt een aanvraagformulier
opgesteld)?
Is de vereiste cofinanciering verzekerd?
Zijn de benodigde vergunningen afgegeven?
Is de continuïteit van het project gewaarborgd?
Zijn er evidente verbeteringen aan te brengen vanuit het gezichtspunt van:
 afstemming met lopende projecten;
 efficiënte benutting van het arsenaal van mogelijke financieringsbronnen
De projectleiders LEADER zullen indien nodig over de projectaanvraag overleg plegen met
gemeenten, relevante (bewoners)groepen, bedrijfsleven en organisaties. Ook kunnen zij advies
inwinnen bij andere disciplines binnen de provincie. Indien gewenst, wordt er een
bedrijfskundige analyse uitgevoerd door de bedrijfseconoom (afdeling PME, Provincie
Flevoland). Gezien het feit dat projecten moeten passen binnen het jaarprogramma p-MJP,
zullen de projectaanvragen worden besproken in de project- en stuurgroepen van het
p-MJP.Het jaarprogramma p-MJP zal jaarlijks worden vastgesteld door het college van GS.

B. Behandeling in de Lokale Actie Groep
1. Voorbereiding gedetailleerde oordeelsvorming.
Elk voorstel wordt door twee door de LEADER secretaris aangezochte LAG-leden kort schriftelijk
beoordeeld en gekwalificeerd (zie criteria zoals onder punt 2 vermeld en kenmerken zoals in
bijlage 3 vermeld). Deze beoordelingen worden aan de overige LAG-leden toegestuurd. De
beoordeling vindt plaats aan de hand van een beoordelingsformulier.
2. Individuele oordeelsvorming van LAG-leden.
Ter voorbereiding van de vergadering ontvangen alle LAG-leden de te behandelen
projectvoorstellen.
Beoordelingscriteria:
 inhoudelijk
- voldoet het project aan de LEADER-kenmerken (bottom up, betrokkenheid en
mobiliseren van plaatselijke bevolking/organisaties/bedrijfsleven, experimenteel en
innovatief, kleinschalig, voorbeeldfunctie, gericht op vrouwen, jongeren en/of
ouderen, samenwerking met andere plattelandsgebieden of –groepen)
- te verwachten bijdrage aan versterking van het gebied
- is de continuïteit van het project gewaarborgd
- inspelen op LEADER benadering en mate van effectiviteit ten opzicht van de
prioriteitsstelling (waaronder kosten / kwaliteitsverhouding)
 technisch
- goed doordacht en uitgewerkt werkplan
- aanwezigheid fasering en tussentijdse ijkmomenten
- haalbaarheid doelstelling
- aanwezigheid vereiste expertise
- realistische raming benodigde tijdsduur
- realistische raming benodigde middelen

5
In bepaalde bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de LAG, kan de LAG ten gunste van de projectindiener het
college van GS gemotiveerd adviseren van deze ondergrens af te wijken. Het formele besluit hiertoe wordt genomen door het
college van GS.
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3. Formuleren oordeel LAG.
In de LAG-vergadering dient consensus bereikt te worden over de beoordeling en kwalificatie van
het voorstel. De volgende kwalificaties kunnen worden gegeven:
A
B
C

Positief oordeel, subsidiabel
Positief oordeel, subsidiabel, mits aan bepaalde expliciet genoemde voorwaarden met
betrekking tot de uitvoering wordt voldaan
Negatief oordeel, niet subsidiabel

Indien binnen één prioriteit het budget ontoereikend is om alle projecten te realiseren, die een A
en een B kwalificatie hebben ontvangen, dient bovendien de onderlinge prioriteit van de
betreffende projecten bepaald te worden.

C. Verdere behandeling door projectleiders LEADER
1. Terugmelding oordeel LAG aan indiener projectvoorstel.
Door de secretaris wordt de indiener zo snel mogelijk na de vergadering op de hoogte gesteld
van de kwalificatie en de belangrijkste argumenten die daartoe geleid hebben. Discussie over de
kwalificatie is niet mogelijk. Een positief oordeel betekent dat het projectvoorstel “in principe
subsidiabel” is, een en ander afhankelijk van het gevolgd hebben van de juiste procedures en
het rond zijn van de randvoorwaarden.
2. Beschikking en overeenkomst
Na positieve advisering door de LAG stellen de projectleiders LEADER een voorstel tot het
geven van een financiële bijdrage ter besluitvorming door het College van GS van de Provincie
Flevoland en een subsidiebeschikking inclusief overeenkomst op. Dit voorstel en de beschikking
inclusief overeenkomst worden getoetst door de jurist (afdeling PME, Provincie Flevoland) ten
aanzien van juridische zaken en door Bureau Control (afdeling PME, Provincie Flevoland) ten
aanzien van de budgetten en regelgeving. Vervolgens worden het voorstel en de beschikking
inclusief overeenkomst aangeboden aan het betaalorgaan Dienst Landelijk Gebied (DLG), dat de
stukken beoordeelt op EU-conformiteit. Na goedkeuring door de jurist, Bureau Control, DLG en
het afdelingshoofd van de afdeling PME, wordt het voorstel voorgelegd aan het College van GS.
Na een positief oordeel van het College zal de subsidiebeschikking worden verstuurd.

6.3 Afstemming binnen het p-MJP
Aangezien LEADER, anders dan voorheen, geen apart programma meer is maar onderdeel uitmaakt
van het p-MJP, is goede afstemming binnen het p-MJP noodzakelijk. Deze nieuwe vorm van werken
biedt nieuwe kansen voor Flevoland. Doordat alle subsidiestromen voor het landelijke gebied zijn
samengevoegd in één programma, kunnen deze subsidies elkaar versterken. Er zal provinciebreed
worden gekeken naar projecten die landbouw, natuur, milieu, recreatie, watersysteem en
leefbaarheid in het landelijk gebied in Flevoland versterken. Door een goede afstemming tussen de
verschillende uitvoerders van het p-MJP kan worden gekeken hoe projecten, gefinancierd met
verschillende subsidies, aan elkaar kunnen worden gekoppeld om zo van het landelijk gebied een
samenhangend geheel te maken.
De projectleiders LEADER hebben op regelmatige basis overleg met de programmasecretarissen
van het p-MJP en met de overige uitvoerders van het p-MJP.

6.4 Communicatie
Hoewel er in de afgelopen LEADER perioden door de LAG en de projectleiders LEADER veel aan is
gedaan LEADER bekend te maken bij de bevolking en het bedrijfsleven in Flevoland, kan de
promotie van LEADER altijd beter. De LAG en de projectleiders LEADER zullen daarom opnieuw
veel aandacht besteden aan voorlichting over LEADER. Hierbij worden de mogelijkheden om
voorstellen in te dienen aangegeven, met de criteria die gehanteerd worden bij de beoordeling van
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deze voorstellen door de LAG. De leden van de LAG zijn de ‘ambassadeurs’ van LEADER. Doordat
zij de LEADER gedachte actief uitdragen, worden bottom-up initiatieven gestimuleerd.
De communicatie tussen provincie en gemeente is goed maar verdient blijvende aandacht. Het is
van belang om nieuwe projectideeën in een zo vroeg mogelijk stadium onder de aandacht van de pMJP partners en dus ook van de gemeenten te brengen, zodat een goede afstemming met andere
initiatieven kan worden bereikt en eventuele vergunningstrajecten op tijd kunnen starten. Tevens
zullen de leden van de LAG zich inzetten voor een betere communicatie tussen de bevolking en de
overheid, met name de gemeenten. Niet bij elke gemeente is iedereen even goed op de hoogte van
LEADER en van de LEADER werkwijze. Uit de afgelopen LEADER perioden blijkt dat hoe actiever
een gemeente is betrokken bij LEADER, hoe meer initiatieven in deze gemeente tot stand komen.

6.5 Financiële en administratieve coördinator
De LAG heeft de provincie Flevoland gevraagd om als financiële en administratieve coördinator op
te treden.
Het College van GS van de provincie Flevoland is daarmee de verantwoordelijke instantie voor het
administratief en financieel beheer van het programma binnen de kaders van het POP2. De
uitvoering hiervan is neergelegd bij de afdeling PME.

6.6 Evaluatie
Op landelijk niveau zullen er evaluaties worden uitgevoerd. Het betreft een tussentijdse evaluatie en
een eindevaluatie. De LAG zal haar medewerking verlenen aan deze evaluaties.
Tijdens de tussentijdse evaluatie zal de LAG bekijken of de in dit plan genoemde ambities zijn
verwezenlijkt. Meer dan in de afgelopen LEADER+ periode, is de LAG afhankelijk van het
committment van de publieke partners. Er zal bekeken moeten worden in hoeverre deze partners
zich hebben gecommitteerd aan de ambities zoals die zijn genoemd in het p-MJP en op basis
waarvan dit plan is geschreven.
Ten behoeve van deze evaluaties zijn output - indicatoren opgesteld. Deze indicatoren zijn
opgenomen in bijlage 2.
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BIJLAGE 1

FINANCIELE TABEL

Financieel Overzicht LEADER

Maatregel

Doel maatregel

411 Concurrentievermogen

Verbetering van
concurrentievermogen van de
landbouw- en bosbouwsector
Verbetering van het milieu en
platteland
De leefkwaliteit op het platteland en de
diversificatie van de
plattelandseconomie
Uitwisseling van ‘goede praktijken’ en
tot stand komen van
samenwerkingsverbanden
Verbetering van de competenties om
de implementatie van LEADER
mogelijk te maken.

412 Milieu / landbeheer
413 Leefkwaliteit / diversificatie
421 Uitvoering van samenwerkingsprojecten6

431 Beheer van de plaatselijke groep,
verwerving van vakkundigheid en
dynamisering van het gebied
Totaal

TotaalGeneraal
700.000

Totaal EU
(ELFPO)
150.000

Publiek

Privaat

150.000

400.000

300.000

100.000

100.000

100.000

9.800.000

3.150.000

3.150.000

3.500.000

800.000

400.000

400.000

0

400.000

200.000

200.000

0

12.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

6
Alleen uitgaven voor de samenwerkingsactie zelf zijn subsidiabel, d.w.z. het opzetten van een gezamenlijke structuur en de voorbereidende technische ondersteuning (coördinatie) van de
samenwerkingsactie. Investeringen en studies voortkomend uit de samenwerkingsactie dienen gesubsidieerd te worden vanuit één van de andere assen (1, 2 of 3).
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BIJLAGE 2

INDICATOREN

Output indicatoren
Projecten die via de LEADER werkwijze tot stand komen (maatregelen 411, 412, 413)
• Aantal projecten dat volgens de LEADER-werkwijze tot stand is gekomen
• Aantal projecten dat aansluit bij doelstelling as 1, zowel naar toegepaste maatregel als bij de as
als zodanig
• Aantal projecten dat aansluit bij doelstelling as 2, zowel naar toegepaste maatregel als bij de as
als zodanig
• Aantal projecten dat aansluit bij doelstelling as 3, zowel naar toegepaste maatregel als bij de as
als zodanig
• Totale LEADER bijdrage
• Aantal eindbegunstigden, onderverdeeld naar:
o personen: onderverdeeld naar geslacht en leeftijd (< 25 jaar of > 25 jaar)
o private sector
o publieke sector
• Aantal gerealiseerde projecten dat experimenteel van karakter is, ‘bottom up’ tot stand is
gekomen of een multisectoraal karakter heeft
• Aantal gecreëerde banen
Uitvoering van samenwerkingsprojecten (maatregel 421)
• Aantal gerealiseerde samenwerkingsprojecten
• Aantal inter-territoriale samenwerkingsprojecten
• Aantal transnationale samenwerkingsprojecten
• Aantal samenwerkingsprojecten dat aansluit bij doelstelling as 1, zowel naar toegepaste
maatregel als bij de as als zodanig
• Aantal samenwerkingsprojecten dat aansluit bij doelstelling as 2, zowel naar toegepaste
maatregel als bij de as als zodanig
• Aantal samenwerkingsprojecten dat aansluit bij doelstelling as 3, zowel naar toegepaste
maatregel als bij de as als zodanig

Beheer LAG (maatregel 431)
• Aantal ondersteunde projecten, onderverdeeld naar:
o studies over het desbetreffende gebied
o activiteiten om informatie over het gebied en de lokale ontwikkelingsstrategie te
verschaffen
o training van de stafleden die betrokken zijn bij de voorbereiding en implementatie
van een lokale ontwikkelingsstrategie
o promotie activiteiten
o andere
• Aantal bereikte groepen of personen

