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Voorwoord

De Meierij, gelegen tussen de Brabantse steden Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Eindhoven, is een
streek met unieke kwaliteiten. De Meierij kent een hoogwaardige natuur en een aantrekkelijk
landschap, met het Nationaal Landschap Het Groene Woud als belangrijkste gebied. Daarnaast is
het een streek met een sterke culturele geschiedenis, zichtbaar en onzichtbaar aanwezig in de vorm
van vele cultuurhistorische objecten, landschapselementen en gebruiken. Juist deze kwaliteiten
maken de betrokkenheid van de inwoners in de Meierij bij het gebied groot.
Vanuit deze betrokkenheid heeft een groot aantal lokale partners in 1998 het initiatief genomen tot
oprichting van het Innovatieplatform Duurzame Meierij (IDM). Het IDM staat voor een duurzame en
lokaal gedragen ontwikkeling van de Meierij. Daarvoor wil zij de unieke kwaliteiten van de Meierij
herstellen en versterken, maar ook investeren in ondernemers en inwoners die actief betrokken zijn
bij het gebied. Een duurzame Meierij is immers niet alleen een Meierij met een fraaie natuur en
cultuur, maar ook een leefbare en economisch actieve Meierij.
Om ons toekomstbeeld te realiseren kregen we als IDM in 2001 een flinke zet in de rug door de
beschikbaarstelling van middelen in het kader van LEADER+. Middelen gericht op de ontwikkeling
van het landelijke gebied en qua kenmerken op het lijf geschreven van het IDM. Bottom-up en
innovatief zijn de kenmerken van LEADER+ en passen ook naadloos in de visie van het IDM. Het is
dan ook geen verrassing dat de uitvoering van het LEADER+ programma in de periode 2000-2006
in de Meierij een succes was. Er zijn veel zinvolle projecten gecreëerd en er is veel draagvlak onder
inwoners en ondernemers gecreëerd voor de ontwikkeling van het gebied en de visie van het IDM.
Kortom, er is veel resultaat geboekt en dynamiek gecreëerd. Het projectenboek dat als bijlage bij dit
OP is gevoegd vormt daarvan een overtuigend bewijs.
Dit traject gericht op gebiedsontwikkeling heeft geen einddatum. Juist de resultaten en dynamiek die
in de afgelopen periode in de streek tot stand zijn gekomen vormen een uitstekende
voedingsbodem voor een verdere versterking van de Meierij. We melden ons dan ook met
enthousiasme aan als Plaatselijke Groep voor het LEADER initiatief in de periode 2007-2013. Dit
LEADER initiatief staat in deze periode niet meer op zichzelf, maar vormt een integraal onderdeel
van het Plattelandsontwikkelingsplan voor de periode 2007-2013 (het POP2). Dit biedt eens te meer
de gelegenheid om de LEADER aanpak te integreren in de bredere aanpak van het landelijke
gebied (en andersom).
Het voorliggende Ontwikkelingsplan hebben wij dan ook opgesteld met als doel om de aansluiting
bij het brede plattelandsbeleid - en in bijzonder het POP2 - aan te tonen. Maar dit is niet het
voornaamste doel. Het plan drukt vooral ook de visie en overtuiging uit die de partners in het gebied
hebben als het gaat om de ontwikkeling van de Meierij. Dit is begin 2006 al voorbereid door samen
kritisch te kijken naar onze aanpak en geboekte resultaten in het kader van het LEADER+
programma 2000-2006. Deze evaluatie was juist gericht op de toekomst en bracht een heldere
prioriteitstelling voort. Deze prioriteitstelling vormt dan ook de basis voor het voorliggende
Ontwikkelingsplan.
De waarde die het IDM hecht aan samenwerking met lokale actoren in het gebied is groot, zo blijkt
ook uit dit plan. Maar het IDM beseft ook goed dat de ontwikkeling van de Meierij niet op zichzelf
staat. Samenwerking met de provincie Noord-Brabant, met het Rijk en met Brussel is in onze ogen
van belang om integraal en gebiedsgericht te kunnen werken. Daarnaast is ook de samenwerking
met andere plattelandsgebieden een speerpunt voor de Meierij. Dit met het oog op het delen van
kennis en ervaring en het afstemmen van gebiedsoverstijgende initiatieven. Vooruitlopend op de
uitvoeringsperiode heeft het IDM er om die reden voor gekozen om haar Ontwikkelingsplan op te
stellen in nauwe samenwerking met het aangrenzende plattelandsgebied Beerze-Reusel.
Mei 2007
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Ontwikkelingsplan de Meierij

1.

De Meierij in vogelvlucht

LEADER gebied de Meierij
De Meierij is een typische Brabantse streek. Een agrarisch gebied met hooggelegen zandgronden,
doorsneden door beekdalen. Vooral het Dommeldal is beeldbepalend. De oude kerken, kastelen,
vestingwerken, boerderijen en huizen vertellen elk hun eigen verhaal over de ontwikkeling van deze
streek. Ook aan de verschillende landschapselementen valt de ontstaansgeschiedenis van de Meierij
af te lezen.
Van oorsprong is het gebied de Meierij een groot gebied. Het was het hele gebied dat de meier of
hoogschout voor de hertogen van Brabant in beheer had. Ooit besloeg de Meierij het hele oostelijke
deel van de huidige provincie Noord-Brabant. Tegenwoordig gebruikt men de naam voor het gebied
tussen ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven. Binnen dit gebied is een programmagebied voor het
Ontwikkelingsplan LEADER afgebakend. Dat gebied sluit aan bij de grenzen van het
reconstructiegebied de Meierij (zie kaart) en sluit zoveel mogelijk aan bij de begrenzing van Het
Groene Woud.

LEADER en reconstructiegebied De Meierij

Het LEADER gebied de Meierij bevat (delen van) de gemeenten Best, Boxtel, Dongen, Haaren,
Heusden, Loon op Zand, Oisterwijk, Son en Breugel, Sint Oedenrode, Tilburg en Vught. Het gaat in
het LEADER gebied met name om het landelijke gebied, de grotere kernen zijn uitgesloten. Het betreft
dan in het bijzonder (delen van) de kernen Best, Boxtel, Dongen, Drunen, Kaatsheuvel, Oisterwijk en
Vught. Daarnaast is vanzelfsprekend de gehele stad Tilburg uitgesloten (zie ook bijlage H). Het
LEADER gebied de Meierij telt 135.560 inwoners (CBS, 2006).
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Ruimtelijke kwaliteit
Typerend voor het gebied van de Meierij is de afwisseling van natuur- en bosgebieden,
landbouwgebieden en cultuurhistorisch waardevolle landschappen. Er bevinden zich enerzijds natte
en vochtige leefmilieus, die gebonden zijn aan beekdalen en beekoverstromingsvlakten; anderzijds
drogere leefmilieus op hogere dekzandruggen en dekzandvlakten. Het landschap heeft op veel
plaatsen hoge kwaliteiten. Dankzij de cultuurhistorische karakteristieken is de belevingswaarde hoog.
Het gebied is daardoor in recreatief opzicht erg aantrekkelijk.
Agrarische bebouwing komt sterk verspreid in het landschap voor. De kwaliteit van het landschap
staat onder druk van een sluipende nivellering en vervlakking. Er is sprake van sterke versnippering,
veroorzaakt door het grote aantal infrastructurele elementen (A2, N65, N261, A58, Wilhelminakanaal,
Drongelens Kanaal en diverse spoorlijnen). Ook ruimteclaims vanuit stedelijke, ecologische en
landschappelijke functies beïnvloeden de kwaliteit en indeling van het landschap.

Economische structuur
Wanneer het gebied de Meierij inclusief de kernen wordt bestudeerd is een verschuiving zichtbaar in
de werkgelegenheidsstructuur. Werkgelegenheid verplaatst zich van de meer traditionele sectoren
landbouw, industrie en kleinschalige nijverheid naar andere sectoren zoals horeca, handel,
gezondheids- en welzijnszorg en zakelijke dienstverlening. Het aandeel van de dienstverlenende
sector in de totale werkgelegenheid is met name hoog in het meer stedelijk gebied. De bedrijvigheid
binnen het landelijk gebied van de Meierij wordt gekenmerkt door agro-industrie, dienstverlening en
toerisme en recreatie.
De landbouw en de daaraan gerelateerde bedrijvigheid is in de Meierij nog steeds een belangrijke
economische activiteit, die oververtegenwoordigd is ten opzichte van het provinciale gemiddelde. De
keerzijde is dat de agrarische sector gekenmerkt wordt door een aantal problemen. De
ontwikkelingsmogelijkheden nemen af als gevolg van regels op het gebied van stankhinder, uitstoot
van ammoniak en de omvang van bedrijfskavels en als gevolg van ruimteclaims vanuit stedelijke,
infrastructurele, ecologische en landschappelijke functies. Ook schaalvergroting zet door, waarbij het
aantal ondernemers en locaties flink zal dalen. Net als in de meeste gebieden in Nederland zal ook in
de Meierij de werkgelegenheid en het economisch belang van de sector landbouw teruglopen, Binnen
het gebied, met name in Boxtel, Best en Son en Breugel bestaat een sterke agro-industrie
(voedingsmiddelen, verwerking) die gebaseerd is op de (intensieve) veehouderij. Vanwege de
ontwikkelingen in die sector is ook de toekomst van de agro-industrie onzeker.
De ontwikkeling van ‘nieuwe economische dragers’ in het landelijk gebied moet de veranderingen in
de agrarische sector opvangen. In de Meierij bestaan goede mogelijkheden voor horeca, handel,
dienstverlening en ‘verbrede landbouw’. Daarnaast hebben
natuur en landschap, wonen, zorg en welzijn economische
potentie. Met name de sector toerisme en recreatie biedt
goede kansen. De Meierij is toeristisch veelzijdig en geldt als
één van de aantrekkelijkste gebieden van Noord-Brabant. De
recreatiesector in het gebied is goed ontwikkeld en bestaat
vooral uit verschillende vormen van dagrecreatie variërend van
grootschalige attracties tot meer natuurgebonden vormen van
kleinschalige recreatie.
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Natuur en milieu
Natuurgebieden raken steeds meer versnipperd en een groot aantal planten- en diersoorten dreigt
hierdoor te verdwijnen. Onder meer vanwege deze dreiging heeft in de Meierij een aantal gebieden
een bijzondere beschermingsstatus gekregen op basis van het belang van deze gebieden voor
zeldzame soorten of habitats.
Met name Het Groene Woud is in dat opzicht een
van de meest kenmerkende natuurgebieden
binnen de Meierij. Het Groene Woud is de
natuurkern van het gelijknamige Nationale
Landschap Het Groene Woud. Nationale
Landschappen zijn gebieden met internationaal
zeldzame of unieke landschapskwaliteiten en
nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten Het
Groene Woud ligt in het gebied tussen de
stedendriehoek
’s
Hertogenbosch-TilburgEindhoven en valt voor een groot deel in de
Meierij. Het is gegroeid vanuit een 7.500 hectare
groot natuurgebied, bestaande uit bossen,
moerassen, hei en agrarisch cultuurlandschap. Bij
de ontwikkeling van het Nationaal Landschap Het Groene Woud is er expliciet voor gekozen om
optimaal in te spelen op lokale initiatieven en kansen. Kernkwaliteiten van het Groene Woud zijn het
groene karakter en de kleinschalige openheid. Een kernkwaliteit is ook het samenhangende complex
van beken, bolakkers, bossen en heides.
De natuur- en milieukwaliteit in Noord-Brabant, en met name het landelijk gebied, staat onder druk, zo
ook in de Meierij. Door de intensiteit van de landbouwsectoren, de milieudruk vanuit de stedelijke
gebieden, de mobiliteit en de grote ruimtedruk, zijn problemen als verzuring, vermesting, verdroging,
versnippering, verstedelijking en verspreiding van bewoning nadrukkelijk aanwezig. De landbouw is in
het landelijke gebied vaak nog verantwoordelijk voor geuroverlast, verzuring, mineralenoverschot en
verlies van landschappelijke kwaliteit.

Cultuurhistorische betekenis
Een groot deel van de Meierij wordt gekenmerkt door een kleinschalige besloten landschapsstructuur
met cultuurhistorische waarden. Zo zijn er veel landgoederen met een cultuurhistorische functie te
vinden en maakt het gehele beekdal van de Dommel in de Meierij en de Langstraat onderdeel uit van
het Belvedèregebied Dommeldal. Belvedèregebieden zijn cultuurhistorisch de meest waardevolle
gebieden van Nederland. De Meierij is daarnaast zeer rijk aan archeologische relicten, waaronder
oude nederzettingsresten, grafheuvels en urnenheuvels voorkomen. Veel van de gebieden met hoge
waarden zijn echter in agrarisch gebruik. Door het steeds intensievere gebruik van de ruimte door
landbouw, infrastructuur en bewoning is veel van het cultuurhistorisch erfgoed verdwenen of
gedegradeerd. De leegstand en verwaarlozing van boerderijen met cultuurhistorische waarde is één
van de problemen.

Leefbaarheid
De leefbaarheid van een streek wordt onder meer bepaald door de beschikbaarheid en
bereikbaarheid van maatschappelijke voorzieningen zoals werk, scholen, gezondheidszorg,
sportaccommodaties, openbaar vervoer en openbare diensten. Evenals in de meeste landelijke
gebieden vormt dit voorzieningenniveau ook in de Meierij een zorgpunt. De infrastructuur binnen de
Meierij is over het algemeen redelijk goed, hoewel met name gericht op de stedelijke gebieden.
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De leefbaarheid wordt naast de beschikbaarheid en bereikbaarheid van voorzieningen ook bepaald
door de mate van sociale samenhang in dorpen en kernen. De culturele identiteit van het
Meierijgebied wordt gekenmerkt door lokale amicaliteit, dorpsbetrokkenheid, sociale cohesie en
zelfwerkzaamheid. Dit uit zich in een sterke binding met het landschap en krijgt vorm in actieve
netwerken die zich verbinden met het waardevolle landschap en een groot aantal lokale initiatieven.
De verstedelijking zet de identiteit van het kleinschalige en de sociale cohesie echter onder druk.
Desondanks is de betrokkenheid van de bewoners in de dorpen relatief hoog en is (nog) sprake van
een sociale communicatieve omgeving met veel organisaties en vrijwilligerswerk.

Een uitgebreide gebiedsbeschrijving is opgenomen in bijlage A van dit Ontwikkelingsplan.

6

Ontwikkelingsplan de Meierij

2.

Visie en strategie

2.1

Inleiding

In het eerste hoofdstuk is een kernachtige beschrijving van het gebied de Meierij opgenomen. Deze
beschrijving vormt een belangrijke basis voor de strategie van het ontwikkelingsplan. Bij het
formuleren van een visie en strategie wordt daarnaast rekening gehouden met ervaringen uit het
verleden, zoals toegelicht in bijlage B. In de strategie wordt aandacht besteed aan de assen en
maatregelen zoals die staan verwoord in POP2.

2.2

Visie en doelstelling

De Meierij en het IDM
De Meierij is een regio met een eigen karakter. Als landelijk gebied tussen grote steden als
Eindhoven, Den Bosch en Tilburg kent ze een uniek en veelzijdig aanbod van landschap, natuur en
cultuurhistorie en aantrekkelijke kernen. De rijksaanwijzing van dit gebied als Nationaal Landschap
Het Groene Woud is een tekenend voorbeeld. Anderzijds kan niet ontkend worden dat deze
gebiedswaarden onder druk staan. Toenemende ruimtedruk, onder meer vanuit de omliggende
steden, alsmede de ontwikkelingen binnen de landbouwsector zijn belangrijke bedreigingen voor
natuur en cultuurhistorische waarden, maar ook voor de leefbaarheid en werkgelegenheid in het
gebied.
De streekgerichte stichting Innovatieplatform Duurzame Meierij (IDM) bestaat sinds 1998 en heeft de
uitdaging opgepakt om de ontwikkeling van de Meierij te stimuleren en te ondersteunen. Een
ontwikkeling waarbinnen het gebiedseigen karakter wordt behouden en wordt versterkt en zelfs de
basis moet zijn voor een duurzame versterking van het gebied. Dat betekent ook dat dit gebiedseigen
karakter zich niet van bovenaf laat sturen. Lokale betrokkenheid van diverse groepen is noodzakelijk
om geschikte, innovatieve initiatieven tot stand te brengen en resultaten te verankeren. De brede
samenstelling van het IDM weerspiegelt deze lokale betrokkenheid.
De laatste jaren hebben wij als IDM onze visie op het gebied in de praktijk kunnen toetsen en kunnen
ondersteunen met waardevolle initiatieven op diverse terreinen, bijvoorbeeld natuur en landschap,
cultuurhistorie, verbreding van de landbouw en netwerkontwikkeling. Het Ontwikkelingsplan LEADER+
in de periode 2000-2006 – en de daaruit voortvloeiende steun – was daarvoor een belangrijk
instrument, zoals is beschreven in bijlage B van dit Ontwikkelingsplan (OP). Het IDM was tevens de
Plaatselijke Groep van dit LEADER plan. Het projectenboek ‘Van dromen naar daden in de Meierij’ dat
bij dit OP is gevoegd geeft een goede indruk van de initiatieven die het IDM met behulp van LEADER+
heeft kunnen stimuleren. In de komende periode wil het IDM het LEADER initiatief voortzetten, een
periode waarin haar visie en aanpak verder kunnen worden aangescherpt.
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Het IDM als Plaatselijke Groep
Het IDM heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een resultaatgerichte club, met sterke wortels in
het gebied de Meierij. Dit heeft geleid tot een sterk lokaal netwerk, actieve partners en een hoge
organisatiegraad.
Als Plaatselijke Groep bewaakt het IDM haar visie op de ontwikkeling van het gebied, die verderop in
dit hoofdstuk wordt toegelicht. Dit betekent een scherpe, zelfstandige houding als het gaat om de
beoordeling van initiatieven uit de streek. Maar het betekent ook een zeer actieve opstelling richting
mensen en organisaties die binnen de Meierij ideeën hebben. Dit uit zich door advisering over de
inhoud van projecten, hulp bij het opzetten van projecten, het onderling verbinden van initiatieven en
mensen in de streek en aandacht voor de uitvoering van projecten. In sommige gevallen betekent dit
ook een niet-conformistische, creatieve aanpak, waarbij buiten de gebaande paden wordt gewerkt om
resultaten in de streek te kunnen boeken. De diverse samenstelling van het IDM, met veel betrokken
partners, is daarvoor van grote waarde.
Binnen de Meierij zijn de afgelopen jaren – met behulp van diverse geldstromen – aansprekende
resultaten geboekt. Daarmee bestaat een goede basis om in de toekomst het landelijk gebied in de
Meierij verder te ontwikkelen. Lokale partners zijn actief en betrokken, voor de werkwijze en
organisatie van het IDM bestaat draagvlak binnen en buiten de streek en er liggen goede
aanknopingspunten. Mede door de inzet van het IDM worden veel lokale netwerken tot stand gebracht
en wordt blijvende samenwerking gestimuleerd. Concrete resultaten zijn de oprichting van de Stichting
Streekfestival, de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer HGW, de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed
Liempde en de Stichting Roois Cultureel Erfgoed te Sint-Oedenrode.
De totstandbrenging van samenwerkingsverbanden binnen de Meierij is voor het IDM geen doel op
zich. Het moet meerwaarde hebben voor de streek. Een interne oriëntatie op ons gebied leert ons dat
het vanuit dat perspectief ook van belang is om samenwerkingsverbanden en initiatieven met
regelmaat te bundelen. Dit draagt bij aan de efficiëntie en effectiviteit van het proces van
gebiedsontwikkeling. De Meierij kent, mede door de inspanningen van het IDM, een grote lokale
dynamiek en enthousiaste partners. Het IDM ziet het als haar verantwoordelijkheid om deze
initiatieven waar mogelijk te bundelen en partners bij elkaar te brengen
Een ander belangrijk kenmerk van het IDM als Plaatselijke Groep is onze externe oriëntatie. Om onze
ambities te verwezenlijken zijn vernieuwende projecten noodzakelijk. Inspiratie daarvoor komt vaak
vanuit andere plattelandsgebieden. De Meierij staat als gebied immers niet op zichzelf. Veel gebieden
hebben vergelijkbare kenmerken of vergelijkbare plannen. Als IDM investeren we in de samenwerking
met deze gebieden. Zo heeft het IDM in de periode 2000-2006 al contacten opgebouwd met diverse
plattelandsregio’s binnen en buiten Nederland. Samenwerkingsverbanden bestaan bijvoorbeeld met:
• Cork, Ierland: een internationaal bekend voorbeeld van regional branding. In mei 2005 hebben
40 deelnemers uit de Meierij ter plaatse ervaringen uitgewisseld. Doelstelling is deze
samenwerking in de toekomst een vervolg te geven.
• Beauce Dunois (Frankrijk) en Altmark (Duitsland): het IDM participeert met deze regio’s in een
samenwerkingsproject in het kader van LEADER+, gericht op het inzetten van ‘land art’ voor
plattelandsversterking.
• Diverse Nederlandse en Vlaamse partners: het IDM maakt met hen deel uit van een
INTERREG IIIA-project (people-to-people), gericht op culturele identiteit. Doelstelling is dat dit
project leidt tot structurele samenwerking en vervolgprojecten.
• Diverse Franse, Duitse, Engelse, Belgische en Nederlandse partners: het IDM is als actief
trekker betrokken bij het INTERREG IIIB project Lifescape your Landscape.
• Plaatselijke Groep Beerze-Reusel: het betreft de buurregio, eveneens een plattelandsgebied
met LEADER+ status. De ontwikkeling van het voorliggende Ontwikkelingsplan is nauw
afgestemd met de ontwikkeling van het plan van de Plaatselijke Groep van Beerze-Reusel.
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•

Natuurgebied de Maashorst: ook dit betreft een aangrenzend gebied, waar een aantal lokale
partners zich heeft verenigd om het natuurgebied te ontwikkelen. Tussen de Meierij en de
Maashorst bestaat een goede samenwerkingsrelatie, waaronder een samenwerkingsverband
tussen de Woudboeren en de Maashorstboeren.

Bovenstaande voorbeelden van samenwerkingsverbanden waarin het IDM actief participeert geven
een goed beeld van de samenwerkingsambities van het IDM. Bovendien worden met diverse andere
regio’s samenwerkingsprojecten voorbereid. Doelstelling is deze verbanden voort te zetten en uit te
breiden. Zoals ook uit de voorbeelden blijkt is de samenwerking vanuit de Meierij geen doel op zich.
Het gaat om regio’s en projecten die meerwaarde hebben voor de inhoudelijke doelstellingen van het
IDM.

Visie op de toekomst
duurzame ontwikkeling….
Het IDM heeft in de loop van de tijd een duidelijke visie ontwikkeld op de duurzame ontwikkeling van
de Meierij. Ontwikkeling van het gebied wordt noodzakelijk geacht, maar wil het toekomstbestendig
zijn dan kan dit slechts als het een duurzame ontwikkeling is met aandacht voor ‘planet, people en
prosperity’. De nadruk die het IDM als plaatselijke groep op het aspect duurzaamheid binnen de
uitvoering van het LEADER+ programma legt, is onder meer zichtbaar door het grote aantal projecten
gericht op het versterken van cultuurhistorie
Ecologisch
Sociaal
Economisch
Samenhang
en
natuurwaarden
(biodiversiteit).
maatschappelijk
Duurzaamheid is een expliciet onderwerp bij
Hier en nu
de ontwikkeling en beoordeling van
initiatieven,
ondersteund
door
een
Daar
duurzaamheidsproef. Daarbij gaat het niet
alleen om het ‘hier en nu’, maar ook om
Later
mogelijke effecten ‘daar en later’.
Duurzame ontwikkeling is ook binnen de toekomstige Europese programma’s een belangrijk
aandachtspunt. Naast de ontwikkeling van Europa door innovatie (zogenaamde Lissabonstrategie) zet
de Europese Commissie, aangemoedigd door de lidstaten en het Europees Parlement, sterk in op
duurzaamheid. Het wezenlijke kenmerk van de nieuwe Europese programmaperiode wordt zodoende
gevormd door twee strategieën: de Lissabonstrategie en de Göteborgstrategie. De strategie die in juni
2001 door de Europese Raad in Göteborg is aangenomen versterkt de eerder aangenomen
Lissabonstrategie op het punt van duurzaamheid. Volgens de Göteborgstrategie is duurzame
ontwikkeling (gedefinieerd als “voorzien in de behoeften van de huidige generatie zonder die van de
komende generaties in gevaar te brengen”) een fundamentele doelstelling van de Europese
verdragen. Dit betekent dat economisch, sociaal en milieubeleid elkaar moeten versterken. Vaak
wordt met de integratie van de Göteborgdoelen gesproken van de hernieuwde Lissabonstrategie.
…effectieve ontwikkeling
Deze zienswijze is op lokaal niveau – binnen het gebied van de Meierij – doorvertaald, waarbij een
gebiedseigen invulling is gevonden. Met de aanwezigheid van (potentieel) sterke cultuurhistorische
kenmerken, sterke natuurlijke en landschappelijke waarden en een betrokken bevolking zijn feitelijk de
ingrediënten aanwezig om de regio onderscheidend en duurzaam te kunnen positioneren en de
vruchten te plukken in termen van vestigingsklimaat, leefbaarheid en bedrijvigheid.
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Doelstelling is dan ook om de natuurlijke en culturele waarden in de Meierij te versterken met het oog
op onder meer leefbaarheid en kwaliteit van natuur en landschap, maar dit hand in hand te laten gaan
met duurzame economische ontwikkeling van het gebied. De wederzijdse afhankelijkheid is immers
groot: natuurlijke en culturele waarden kunnen op allerlei manieren een belangrijke basis voor
economische activiteiten vormen. Andersom geldt dat economische benutting van deze waarden op
haar beurt duurzaam draagvlak en investeringsbereidheid genereert voor natuur en cultuur. Daarmee
is de cirkel rond en moet een continue opwaartse spiraal ontstaan waarbij het systeem steeds verder
wordt gevoed.

Benutting

Kernwaarden Meierij
- Natuur en landschap
- Cultuurhistorie

Gebiedsgebonden
bedrijvigheid
- Landbouw
- Toerisme
- andere sectoren

Investeringsbereidheid

Lokaal draagvlak: betrokkenheid en netwerkontwikkeling

Deze werking wordt geborgd door duurzaamheid centraal te stellen in de totstandkoming van
activiteiten: ontwikkelingen op het ene vlak mogen op lange termijn niet ten koste gaan van het
andere.
De partners binnen de Meierij willen dus investeren in natuur, landschap en cultuurhistorie. Dit
versterkt de identiteit en leefbaarheid van de Meierij en vormt tevens de basis voor een duurzame
economische ontwikkeling van de Meierij. Het Groene Woud is hiervoor een belangrijke drager, maar
hetzelfde geldt voor het aantrekkelijke landschap en het rijke verleden, hetgeen tot uitdrukking komt in
een groot aantal cultuurhistorische kenmerken. Biodiversiteit is een belangrijk thema voor de partners
in het gebied.
Daarbij bestaat bij de partners in het gebied de overtuiging dat ondernemers in het gebied
gestimuleerd kunnen worden bij de aansluiting van hun activiteiten en producten op de kwaliteiten van
de Meierij. De merknaam van Het Groene Woud biedt – mits voldoende ontwikkeld en onderhouden een basis voor ontwikkeling van duurzame en regiogebonden bedrijvigheid. Dit kan direct gekoppeld
worden aan versterking van gebiedswaarden. Een zienswijze die is doorvertaald in het begrip
‘branding’ en waarvan ondernemers in uiteenlopende sectoren kunnen profiteren. Specifieke aandacht
bestaat in dit kader voor het toekomstperspectief van de landbouwsector, die een belangrijke functie
heeft voor werkgelegenheid, natuur en landschap. Hetzelfde gaat op voor de toeristische en
recreatieve sector.
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Relatie (Brabant)Stad en platteland
Een visie op de ontwikkeling van het gebied de Meierij is niet compleet wanneer het gebied alleen op
zichzelf wordt beschouwd. De Meierij vormt het groene hart van BrabantStad, het stedelijk netwerk
van de vijf grootste Brabantse steden. De aanwezigheid en ontwikkeling van dit stedelijk netwerk heeft
onmiskenbaar invloed op de Meierij en andersom. Het stedelijk gebied en het landelijk gebied zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden en staan in relatie tot elkaar als een mal en een contramal.
De Meierij vormt voor de inwoners in de steden een belangrijk recreatiegebied en biedt een
gevarieerde natuur en cultuurhistorische omgeving. De overgangen tussen steden en de Meierij
vormen als het ware de ‘groene poorten’ voor de inwoners in de steden. Anderzijds geldt ook dat
bedrijven en inwoners in de Meierij qua afzetmarkt, werk en inkomen in sterke mate afhankelijk zijn
van de omliggende steden. De ontwikkeling van en verbindingen tussen de steden hebben bovendien
hun effect op de natuurlijke en landschappelijke situatie in de Meierij.
Het is dan ook nadrukkelijk de doelstelling van het IDM om bij de ontwikkeling van de Meierij
samenwerking te zoeken met de omliggende steden uit het stedelijk netwerk BrabantStad. De
ontwikkeling van de Meierij moet immers waar mogelijk worden afgestemd met de ruimtelijke
ontwikkeling van de steden. Ook moet mede ingespeeld worden op behoeften die daar bestaan.
Daarnaast geldt dat de steden voldoende betrokken moeten zijn bij de ontwikkeling van het ‘groene
hart’ van BrabantStad. Alleen wanneer het wederzijdse belang erkend wordt zijn duurzame resultaten
mogelijk.
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Doelstelling
Vanuit de hiervoor beschreven visie stellen de betrokken partners in de Meierij zich gezamenlijk de
volgende doelstelling voor de periode 2007-2013:
Het ontwikkelen van de Meierij als regio met een duurzaam en multifunctioneel landelijk
karakter, waar sociaal-economische ontwikkelingen onlosmakelijk verbonden zijn met
behoud en versterking van natuurlijke, landschappelijke en culturele waarden.
Het type projecten dat in de beschreven visie en bij de doelstelling past kan zeer divers zijn. Het IDM
biedt ruimte voor uiteenlopende initiatieven qua thematiek, omvang en partners. Wel staat centraal dat
initiatieven passen binnen de ‘systeembenadering’. Dit betekent dat projecten niet alleen op zichzelf
moeten staan, maar dat ze ook bijdragen aan een versterking van het ‘systeem’ in de Meierij en het
‘product’ Meierij (1+1=3). De kracht van het gebied zit immers in de ‘som der delen’, het kan niet
duurzaam worden opgehangen aan specifieke thema’s of deelgebieden.
Belangrijk is in dat opzicht dat projecten op lokaal niveau tot stand komen door samenwerking tussen
diverse partners uit het gebied. Netwerkontwikkeling en samenwerking is in dat kader van groot
belang om op middellange termijn tot vruchtbare initiatieven en meer duurzame resultaten te komen.
Daarbij komt de ambitie om zoveel mogelijk tastbare resultaten te boeken. Het IDM zorgt voor een
goede balans tussen initiatieven gericht op bijvoorbeeld onderzoek, netwerkontwikkeling en
kennisopbouw en activiteiten en resultaten die door de inwoners en ondernemers in de streek ook
daadwerkelijk beleefd kunnen worden.
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2.3

Strategie

Onderdeel 1

Uitvoering van plaatselijke ontwikkelingsplannen

Vanuit de beschreven visie en doelstelling wil de Meierij de komende jaren inzetten op thema’s die de
identiteit van de streek versterken en deze thema’s aanwenden om binnen het gebied een duurzame
sociaal-economische ontwikkeling te stimuleren. Daartoe is een strategie opgesteld die wordt vorm
gegeven in twee centrale thema’s als de speerpunten van beleid:
Thema 1:
Thema 2:

Gebiedsgebonden stimulering bedrijfsleven
Herstel en versterking van natuurlijke en culturele gebiedswaarden

Thema 1

Gebiedsgebonden stimulering bedrijfsleven

Binnen dit thema gaat het om versterking van het bedrijfsklimaat en de bedrijvigheid in de Meierij. Een
goede kwaliteit van landschap, ecologie en milieu is in dat verband een belangrijke randvoorwaarde
(en wordt gestimuleerd via thema 2). Doelstelling van het eerste thema is om het bedrijfsleven in de
Meierij te stimuleren om ook daadwerkelijk de vruchten te plukken van de sterke gebiedswaarden die
de Meierij kenmerken. Belangrijk voordeel is dat bedrijven zich daarmee ook - uit eigen beweging binden aan de streek. In deze tijd van globalisering en mobiliteit is dat een belangrijk wapen om
ondernemerschap en werkgelegenheid duurzaam te behouden en verder te kunnen ontwikkelen. In
het geval van de Meierij betekent dit in veel gevallen dat duurzame cultuur- en natuurontwikkeling
moet bijdragen aan duurzame economische ontwikkeling. Andersom geldt echter ook dat sterk aan
het gebied gebonden bedrijvigheid geprikkeld zal blijven om verder in de natuurlijke en culturele
waarden te investeren. Investeren in cultuurhistorie en natuur draagt onder meer bij aan een
aantrekkelijk vestigingsklimaat in brede zin.
Dit thema biedt belangrijke mogelijkheden voor de agrarische sector en de toeristisch-recreatieve
sector. Dit zijn immers sectoren die sterk streekgerelateerd zijn. De ontwikkelingsmogelijkheden van
de agrarische sector zullen veranderen als gevolg van diverse ontwikkelingen en het is dan ook van
belang om voor ontwikkelingsmogelijkheden breder te bekijken dan de traditionele agrarische sector.
Agrariërs kunnen zich in toenemende mate onderscheiden, onder meer door andere activiteiten dan
puur agrarische te ondernemen. De toeristisch-recreatieve sector is een groeisector, met veel
potentieel voor het ontwikkelen van nieuwe productgroepen. Kansen liggen met name in het
versterken van het Meierij-imago en de kwaliteit van regionale producten en het ontwikkelen van
nieuwe economische dragers in samenhang met branding. De ligging van de Meierij middenin
BrabantStad biedt in dat verband een aantrekkelijke toegang tot de omliggende steden als belangrijke
afzetmarkt.
De drie belangrijkste subthema’s binnen dit thema zijn branding, verbrede landbouw en
streekgebonden, kleinschalige maakindustrie en toerisme en recreatie.
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Branding
Het Groene Woud is één van de belangrijkste kenmerkende kwaliteiten van de Meierij. Het is van
belang dat deze kwaliteit verder versterkt wordt en benut wordt door de regio. Dit kan door middel van
een effectieve strategie: branding. De effecten van branding gaan verder dan het stimuleren van de
sociaal economische potentie van natuurgebied het Groene Woud; het totale Nationale Landschap en
het hele Meierij gebied profiteren van de vergrote aantrekkingskracht van het gebied. Zodoende
vertaalt de aandacht voor de bijzondere natuuraspecten van het gebied zich naar verdere
ontwikkelingskansen voor bewoners en bedrijfsleven. Branding van een gebied gaat uit van de
streekidentiteit: de kernwaarden van het gebied die door inwoners en bezoekers beleefd worden. Zo’n
streekidentiteit bestaat uit landschapskenmerken als karakteristieke flora en fauna maar ook historie,
tradities en gebruiken, taal en symbolische kenmerken spelen een rol. De streekidentiteit kleurt het
zelfbeeld van een gebied, het wij -gevoel en is bovendien de basis voor het imago. Branding maakt de
onderlinge samenhang zichtbaar en biedt aanknopingspunten om de streekidentiteit te versterken en
uit te dragen. Dit is kansrijk binnen het gebied, richting de direct omliggende steden alsmede naar
andere regio’s. Er zijn innovaties nodig om dit in de Meierij te realiseren: combinaties van nieuwe
functies, nieuwe economische dragers en samenwerking in nieuwe ketens en netwerken. Die moeten
passen bij het gebied en de aanwezige ecologische, sociale en economische waarden daadwerkelijk
duurzaam versterken.
Het programma richt zich op de ontwikkeling en waardering van het regiomerk Het Groene Woud.
Concreet gaat het daarbij om het stimuleren van promotie, kennisontwikkeling, betrokkenheid en
samenwerking. Voorbeeldprojecten zijn het opzetten van cultuurhistorische musea en het verbeteren
van informatievoorziening over Het Groene Woud. Initiatieven die passen bij de streek en de doelen
van Nationaal Landschap Het Groene Woud en bijdragen aan versterking van de streekidentiteit
worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Ook projecten die de inzet van cultuurhistorische en natuurlijke
waarden in het kader van regiobranding stimuleren dragen bij aan de ontwikkeling en waardering van
het regiomerk.
Verder richt het programma zich op de benutting van het regiomerk door middel van
productontwikkeling en het organiseren van evenementen. Denk hierbij aan de ontwikkeling van
streekproducten die met een label van Het Groene Woud vermarkt worden. Voorwaarde is dat deze
producten duurzaam geproduceerd zijn, dat wil zeggen met versterking van natuur, landschap en
maatschappij. Door het organiseren van streekevenementen wordt het regiomerk breder benut en
wordt betrokkenheid gestimuleerd van burgers en bedrijfsleven. Ten behoeve van een eensluidende
regiobranding wordt ten slotte samenwerking binnen en tussen de verschillende sectoren
ondersteund.
Voorbeeldprojecten en denkrichtingen:
• Vastleggen van het landschap (o.a. schilderen en fotografie)
• Opzetten cultuurhistorische informatiepunten/musea
• Mobiele kunstexpositie in het landschap
• Open dagen van (agrarische) bedrijven en streekrestaurants
• Promotie van Nationaal Landschap Het Groene Woud: onder meer streekfestival Het Groene
Woud
• Verbetering van informatievoorziening over Nationaal Landschap Het Groene Woud
• Opleiding en kennisontwikkeling, met name gericht op producenten en consumenten
• Netwerkvorming tussen bezoekerscentra en brandingactiviteiten
• Herkenbaarheid van Het Groene Woud, o.a. in folderkasten, minipoorten en bezoekerscentra
• Ontwikkeling van streekproducten: onder meer aandacht voor certificering van producten
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Verbrede landbouw en streekgebonden, kleinschalige maakindustrie
De reconstructie van de landbouwsector, een van de economische dragers van het landelijk gebied,
leidt in de komende periode ook in de Meierij tot andere bedrijvigheid en andere werkgelegenheid.
Gelijktijdig betekent dit een ingrijpende verandering binnen een sector die bepalend is voor de
invulling en het gebruik van het landelijk gebied. Belangrijk is dat de landbouwsector ondersteund
wordt bij het vinden van duurzame, economisch verantwoorde activiteiten. Juist in een gebied als de
Meierij biedt verbreding nieuwe perspectieven. Verbreding draagt bij aan een multifunctioneel gebruik
van het platteland, aan vergroting van de economische basis van het agrarisch bedrijf en daarmee
aan de plattelandseconomie. Dit geldt nog sterker voor landbouwbedrijven gelegen in Nationaal
Landschap Het Groene Woud, waar de overheid grondgebonden landbouw als drager van het
cultuurlandschap wil behouden. Maar ook de maakindustrie is een kansrijke bedrijfstak op het
platteland van de Meierij en kan bijdragen aan een vitale plattelandseconomie. Met name
streekgebonden, kleinschalige bedrijven sluiten goed aan bij het karakter van de streek.
Het programma richt zich op het stimuleren van landbouwactiviteiten die (neven)inkomsten creëren uit
andere dan primaire agrarische productie. Voorbeelden hiervan zijn biologische landbouw,
recreatieboerderijen, zorgboerderijen, natuur en landschapsbeheer en de ontwikkeling van
streekproducten. Concreet gaat het binnen deze actielijn om projecten die zich richten op
investeringen in dergelijke niet-agrarische activiteiten op agrarische bedrijven. Goede en actuele
informatievoorziening over de diverse mogelijkheden en een betere benutting van de bestaande
infrastructuur en distributienetwerken zijn noodzakelijk om vernieuwende initiatieven te realiseren.
Daarnaast worden ook projecten ondersteund die bijdragen aan de bedrijvigheid van de kleinschalige
maakindustrie, als kansrijke economische drager op het platteland. Het gaat daarbij om
streekgebonden maakindustrie, oftewel bedrijven die sterk aansluiten bij of duurzaam gebruik maken
van producten en kwaliteiten die kenmerkend zijn voor de streek.
Het ontplooien van nieuwe activiteiten op het platteland vereist een hoge mate van innovatie. Het IDM
wil innovatie en ondernemersschap stimuleren door samenwerking met verschillende partijen binnen
en buiten de genoemde sectoren te steunen. Samenwerking met andere partijen binnen de sectoren
zorgt voor een sterkere positie als sector binnen het gebied en voorziet in informatie- en
kennisuitwisseling. Samenwerking met andere sectoren zorgt voor kennisuitwisseling en tot
ontwikkeling van nieuwe productgroepen. Denk hierbij aan recreatie- en zorgboerderijen. Ook wordt
samenwerking tussen de agrarische sector en onderwijsinstellingen gestimuleerd. Denk hierbij aan
omscholing of bijscholing van agrariërs en het uitwisselen van kennis en ervaringen op het gebied van
nieuwe technologieën binnen de landbouwsector.

Voorbeeldprojecten en denkrichtingen:
• Projecten gericht op stimulering van niet agrarische activiteiten op agrarische bedrijven
• Projecten gericht op investeringen in (stimulering van) streekgebonden, kleinschalige
maakindustrie
• Projecten gericht op omscholing van uitgetreden agrariërs
• Projecten gericht op stimulering van samenwerking, kennisontwikkeling en -verspreiding ter
bevordering van verbrede activiteiten binnen de landbouw en streekgebonden, kleinschalige
maakindustrie
• Introductie van nieuwe informatietechnologie op het platteland, ondersteunend aan en als
onderdeel van het project gericht op verbreding van de landbouw en de economie van het
platteland
• Project demobedrijven die cultuurhistorische elementen meenemen in hun bedrijfsplan
• Maatschappelijk verantwoord ondernemen
• Projecten waarbij de afstand tussen producent en consument korter wordt
• Projecten waarbij producent en consument meer betrokken raken bij de streek en draagvlak voor
ontwikkelingen wordt versterkt
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Toerisme en Recreatie
Het versterken van de economische positie van toerisme en recreatie is van groot belang om de
economie van het platteland te versterken. Recreatief medegebruik en belevingswaarde vormen
belangrijke pijlers van een multifunctioneel landelijk gebied. Dit draagt bij aan de verbreding van de
plattelandseconomie en de leefbaarheid op het platteland en tevens aan een betere spreiding van de
recreatieve druk. Met name de ‘schil’ rond de natuurkern van Nationaal Landschap Het Groene Woud
biedt diverse ontwikkelingsmogelijkheden, onder meer door het verbeteren van de ontsluiting van
deze gebieden teneinde de potentiële capaciteit te benutten. De potentie van de Meierij als recreatief
gebied is groot, onder meer door haar centrale ligging als groen gebied binnen het stedelijke netwerk
BrabantStad.
Doel is om de kwaliteit van het recreatief product en van toerisme in het landelijk gebied te
bevorderen, waardoor een extra economische basis wordt geboden. Ook binnen dit thema komt het
belang van de sterke gebiedswaarden van de Meierij naar voren (zie ook thema 2). Door herstel en
versterking van natuurlijke en culturele gebiedswaarden wordt tegelijkertijd een aantrekkelijk
recreatiegebied ontwikkeld.
Het programma richt zich op het versterken van de toeristisch-recreatieve infrastructuur in
samenwerking met partners uit de streek. Denk hierbij aan het verbeteren en uitbreiden van
voorzieningen als informatiecentra, bewegwijzering en recreatieve routes. Verder wordt ontwikkeling
van de verblijfsrecreatieve sector gestimuleerd. De ontwikkeling van natuur- en cultuurrecreatie en
toerisme vormt een belangrijk onderdeel van het programma. Zo zijn er in de Meierij goede
mogelijkheden om het toeristisch natuurbeheer verder te ontwikkelen.
Deze vorm van toerisme sluit goed aan bij natuurbeheer door agrarische
ondernemers. Een ander voorbeeld is het stimuleren van ecotoerisme.
Een goede samenwerking tussen partijen binnen de sector en tussen
sectoren onderling is hierin van groot belang en wordt gestimuleerd,
evenals opleiding en ontwikkeling van kennis. Het IDM vervult een
belangrijke rol als aanjager van dergelijke samenwerkingsverbanden.
Regionale branding kan vervolgens bijdragen aan het duurzaam economisch effect van deze
ontwikkelingen. Bovendien wordt met branding nagestreefd de kwaliteiten van de verschillende
deelgebieden en het totaalgebied samenhangend neer te zetten. Ook hierbij is een goede
samenwerking tussen de betrokken partijen van groot belang. Promotie van de Meierij als regio kan
een duidelijke meerwaarde opleveren. Voorbeeldprojecten zijn het stimuleren van
samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en de VVV en het verbeteren van de
informatievoorziening binnen de sector en richting de consument.

Voorbeeldprojecten en denkrichtingen:
• Stimuleren van kleinschalige infrastructuur en voorzieningen zoals informatiecentra en
bewegwijzering
• Ontwikkelen recreatieve infrastructuur die het platteland rond natuurgebieden toegankelijk maakt,
zoals fiets-, wandel-, vaar-, en ruiterroutes en daarbij horende kleinschalige voorzieningen
• Ontwikkeling en marketing van duurzame toeristische diensten die betrekking hebben op
plattelandstoerisme.
• Kennisontwikkeling en opleiding, gericht op aanbodversterking en professionalisering van de R&T
sector
• Ontwikkeling ecotoerisme
• Stimuleren van samenwerking binnen de R&T sector en met andere sectoren
• Maatschappelijk ondernemen van R&T-ondernemers stimuleren
• Stimuleren van detailhandel rond R&T, vooral in kleine kernen, en daarmee de leefbaarheid
vergroten
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Thema 2

Herstel en versterking van natuurlijke en culturele gebiedswaarden

De Meierij kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan natuur- en bosgebieden en
cultuurhistorisch waardevolle landschappen. In de gebiedsschets komen diverse bedreigingen voor de
waarde van deze gebieden naar voren. Om deze bedreigingen het hoofd te kunnen bieden is het van
belang juist te kijken naar de kracht en mogelijkheden van deze gebieden en daarbij zowel het
natuurlijke belang als het maatschappelijk en economisch belang in ogenschouw te nemen.
De twee belangrijkste subthema’s binnen dit thema zijn biodiversiteit en cultuurhistorie.
Biodiversiteit
De regio kenmerkt zich door grote en unieke natuurgebieden en specifieke natuurelementen die
kenmerkend en onderscheidend zijn voor de regio. Zekerstelling en verbetering van de biodiversiteit in
de Meierij vraagt om behoud, herstel, ontwikkeling en duurzaam gebruik van de natuur. Het IDM heeft
Countdown 2010 ondertekend en heeft daarmee haar missie bevestigd. Het gaat daarbij niet alleen
om ecosystemen zoals de vochtige bossen in Het Groene Woud, maar ook om het terugbrengen van
verdwenen plant- en diersoorten zoals de otter of de boommarter. Het IDM wil de natuurlijke waarden
in de toekomst versterken en tevens meer benutten als uniek ‘marketinginstrument’ voor de Meierij.
Investeren in biodiversiteit dient naast natuurlijke doelstellingen daarmee ook economische
doelstellingen. Bovendien stimuleert het de bewoners van de Meierij om zich met de eigen regio te
identificeren. Een belangrijke drager van de biodiversiteit in de Meierij is Nationaal Landschap Het
Groene Woud. De biodiversiteit in de Meierij wordt echter bedreigd door onder meer het intensieve
deel van de landbouwsector en door verstedelijking. De grondgebonden landbouwsector biedt
tegelijkertijd echter ook kansen voor versterking van de biodiversiteit.
Binnen het programma gaat aandacht uit naar herstel, ontwikkeling en behoud van biodiversiteit in
termen van natuur, plant- en diersoorten, met een nadruk op Nationaal Landschap Het Groene Woud.
Concreet betekent dit het verbeteren en behouden van natuurwaarden. Denk hierbij aan het
aanleggen van ecologische verbindingszones, herintroductie van verdwenen dier- of plantensoorten
en het stimuleren van het gebruik van autochtone struik- en boomsoorten.
Het programma richt zich verder op het tegengaan van bedreigingen van de biodiversiteit. Hier wordt
op ingezet door draagvlak en medewerking te organiseren onder inwoners en ondernemers. Door
milieuvriendelijke landbouw te stimuleren vermindert de bedreiging van de biodiversiteit vanuit de
landbouwsector. Denk hierbij aan biologische landbouw en milieuvriendelijke vormen van
extensivering. Samenwerking tussen verschillende partijen en betere informatievoorziening biedt
mogelijkheden tot het ontplooien van nieuwe initiatieven, het uitwisselen van kennis en ervaring en
bewustwording. Voorbeeldprojecten zijn het opzetten van een kenniscentrum biodiversiteit in Het
Groene Woud en samenwerkingsprojecten tussen scholen en natuurbeheerders.
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Voorbeeldprojecten en denkrichtingen:
• Aanleg en onderhoud van ecologische elementen zoals ecologische verbindingszones
• Herintroductieprojecten van verdwenen dier- of plantensoorten
• Inventarisatieprojecten van onbekende dier- of plantengroepen
• Projecten ter verbetering van de kwaliteit van bestaande natuurgebieden zoals bijv.
structuurverbetering in de bossen van de huidige landgoederen
• Stimuleren van het gebruik van autochtone struik- en boomsoorten
• Stimuleren van milieuvriendelijke landbouw, onder meer door stimuleren biologische landbouw,
stimuleren van andere vormen van extensivering, bodembescherming.
• Stimuleren van kavel- en perceelsgrensbeplanting
• Stimuleren agrobiodiversiteit zoals het terugbrengen/ bevorderen van oude rassen
(landbouwhuisdieren zoals b.v. het Brandrode rund, Nederlands trekpaard of Brabantse
boerenhoenders; oude teeltgewassen zoals b.v. spelt en truffelaardappelen)
• Bekender maken van onbekende dier- en plangroepen aan natuurbeheerders en maatregelen
(laten) treffen voor bescherming van hieraan gebonden bijzondere natuurwaarden
• Bekender maken van onbekende dier- en plantengroepen aan de streekbewoners
• Bekender maken van specifieke relaties en bijzondere soorten in bepaalde gebieden om
draagvlak te creëren voor specifieke maatregelen van beheer
• Opzetten kenniscentrum biodiversiteit in Het Groene Woud
• Educatieprojecten Het Groene Woud
• Milieuontlastende– en beschermende maatregelen, bijvoorbeeld op het gebied van
energieproductie en energieconsumptie
• Stimuleren van biodiversiteit in tuinen, dorpen en steden door aandacht voor speciale
voorzieningen ten behoeve van soorten

Cultuurhistorie
In het landschap en haar dorpen valt de geschiedenis van het gebied en de biografie van haar
bewoners af te lezen. Het karakter van cultuurhistorische landschappen, gebruiken en objecten wordt
bepaald door de specifieke vereisten in de tijd dat zij zijn ontstaan. In deze tijd dragen ze bij aan de
identiteit, belevingswaarde en aantrekkingskracht van de Meierij. Er zijn onder meer landgoederen
met een cultuurhistorische functie te vinden. Het gehele beekdal van de Dommel in de Meierij en de
Langstraat maakt onderdeel uit van het Belvedèregebied Dommeldal. De Meierij is daarnaast rijk aan
archeologische relicten alsmede cultuurhistorische elementen als kastelen, oude kerken, boerderijen
en andere objecten. Doelstelling is om de cultuurhistorische waarde van de Meierij te herstellen, te
behouden en te versterken. Cultuurhistorie is een voorname drager van de regio-identiteit en heeft
een belangrijke sociaal-maatschappelijke en economische functie.
Binnen het programma gaat aandacht uit naar herstel en behoud
van cultuurhistorisch erfgoed in verschillende vormen: landschap
en natuur, gebouwen en objecten en gebruiken. Het verbeteren
van de landschappelijke kwaliteit is een belangrijk onderdeel.
Agrarische ondernemers en andere grondeigenaren in het
gebied spelen hierin als beheerders van het landelijk gebied een
belangrijke
rol.
Zij
kunnen
door
middel
van
(samenwerkings)projecten
gerichter
vorm
geven
aan
natuurontwikkeling en landschap. Andere projecten die de
landschappelijke kwaliteit kunnen verbeteren zijn bosaanleg, beekherstel, herstel van authentieke
landschapselementen en het aanleggen van cultuurhistorische beplanting. Voorbeeldprojecten gericht
op herstel en behoud van met name ruraal erfgoed zijn monumentenregelingen en het geven van
nieuwe functies aan ongebruikt erfgoed op het platteland.
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Een ander belangrijk onderdeel is het stimuleren van kennisontwikkeling, kennisuitwisseling en
waardering voor het cultureel erfgoed onder inwoners en ondernemers. Denk hierbij aan het
versterken van de relatie van de streekbewoners met hun eigen geschiedenis en het stimuleren van
de bewustwording van cultuurhistorische landschapswaarden. Voorbeeldprojecten zijn de uitgifte van
lokale (cultuur)historische beschrijvingen, het vastleggen van oraal erfgoed of het opstellen van een
veldarcheologische gebiedskaart.
Voorbeeldprojecten en denkrichtingen:
• Studies en investeringen in het kader van onderhoud, restauratie en opwaardering van het
cultureel erfgoed, zoals culturele kenmerken van dorpen en plattelandslandschap en archeologie.
• Project ‘boerentuinen & boerenerven’
• Project ‘terugbrengen van een watermolen op specifieke historische plek’
• Projecten met nieuwe duurzame economische dragers ten behoud van cultureel erfgoed
• Project ‘heggenvlechten’
• Populierenprojecten
• Projecten ter stimulering van behoud en het gebruik van zandpaden
• Landschapsversterking door cultuurhistorische beplanting
• Stimuleren van de uitgifte van publieksuitgaven van lokale historische beschrijvingen waarin de
lokale identiteit weergeven wordt
• (Samenwerkings)projecten gericht op het versterken van de identiteit en vergroten bewustwording
door samenwerking op het vlak van cultuurhistorie, opleiding en kennisontwikkeling
• Project ‘veldarcheologische gebiedskaart met wandelroutes’
• Projecten “oral history” waarbij oude verhalen worden ontsloten
• Projecten waarbij het Oorkondeboek (1979) op toegankelijke wijze wordt gepresenteerd
• Projecten met aandacht voor ‘ordelijk vergeten’
• Projecten met aandacht voor onze multiculturele identiteit

19

Onderdeel 2

Uitvoering van samenwerkingsprojecten

Samenwerking buiten de eigen streek wordt in de Meierij beschouwd als een belangrijk instrument
voor de gewenste gebiedsontwikkeling. De combinatie van kansen en problemen waarmee het
landelijk gebied in de Meierij te maken heeft is complex. Nieuwe ideeën en werkwijzen zijn nodig om
resultaten te kunnen boeken. Om die reden is de Meierij altijd geïnteresseerd in Nederlandse en
buitenlandse regio’s waarmee het IDM en haar partners in de streek kennis en ervaring kunnen
uitwisselen.
De afgelopen jaren is reeds met een groot aantal plattelandsregio’s samengewerkt. Het gaat onder
meer om regio’s in Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en Engeland. Veel lokale organisaties uit de
Meierij hebben daarom al goede contacten met Nederlandse en buitenlandse regio’s. Sommige
samenwerkingsprojecten lopen nog, andere worden voorbereid. Doelstelling is om door middel van dit
OP samenwerking tussen partners uit de Meierij en andere regio’s te stimuleren en te organiseren.
De bestaande samenwerkingsverbanden dienen als basis, maar kunnen verder worden
geïntensiveerd en worden uitgebreid. Het IDM wil samenwerkingsprojecten stimuleren die bijdragen
aan de beoogde ontwikkeling van de Meierij. Dit betekent samenwerkingsprojecten met partnerregio’s
die ook gekenmerkt worden door een belangrijk natuurgebied of met partners die ervaring hebben met
thema’s die centraal staan in dit Ontwikkelingsplan, in het bijzonder:
• Branding
• Verbrede landbouw en kleinschalige, streekgebonden maakindustrie
• Toerisme en recreatie
• Biodiversiteit
• Cultuurhistorie
Het doel van activiteiten binnen dit onderdeel is de uitvoering van samenwerkingsprojecten passend
binnen de doelstellingen van het Ontwikkelingsplan. Dit onderdeel biedt mogelijkheden tot uitwisseling
van ‘goede praktijken’ en uitbreiding en/of totstandkoming van samenwerkingsverbanden. Het kan
gaan om interterritoriale samenwerking (samenwerking binnen Nederland) en transnationale
samenwerking (samenwerking met gebieden in andere EU-lidstaten en met gebieden in derde
landen).
Het IDM houdt in ieder geval rekening met de volgende samenwerkingsprojecten:
• Cork, Ierland: op het gebied van regional branding.
• Beauce Dunois (Frankrijk) en Altmark (Duitsland): op het gebied van ‘land art’.
• South-Downs (Engeland): op het gebied van heggenleggen.
• Bialowieza (Polen) en ECNC (European Centre for Nature Conservation): op het gebied van
biodiversiteit, cultureel erfgoed en water;
• Diverse Nederlandse en Vlaamse partners: grensoverschrijdende samenwerking met
Vlaamse en Nederlandse partners, gericht op culturele identiteit.
• Diverse Franse, Duitse, Engelse, Belgische en Nederlandse partners: samenwerking in
vervolg op het eerdere samenwerkingsverband het IDM is als actief trekker betrokken bij het
INTERREG IIIB project Lifescape your Landscape.
• Plaatselijke Groep Beerze-Reusel: het betreft de buurregio, samenwerking op het gebied van
de uitvoering van het Ontwikkelingsplan. De samenwerkingsrelatie tussen de twee gebieden
is reeds vastgelegd in een intentieovereenkomst. De samenwerking is zowel inhoudelijk als
praktisch van aard.
• Natuurgebied de Maashorst: ook dit betreft een aangrenzend gebied, gericht op de uitvoering
van een lokaal Ontwikkelingsplan. Juist als het gaat om de thema’s biodiversiteit/natuur en
branding kennen beide gebieden aanknopingspunten.
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Bovengenoemde samenwerkingsprojecten zijn een indicatie en bouwen voort op bestaande
samenwerkingsrelaties. Daarnaast staat het OP open voor nieuwe samenwerkingsprojecten en –
verbanden.

Onderdeel 3

Beheer van het OP de Meierij

Het doel van dit onderdeel is het verbeteren van de competenties van het IDM om de implementatie
van LEADER mogelijk te maken. De implementatie van lokale ontwikkelingsplannen en andere acties
van LEADER groepen vereisen kennis, vaardigheden en deskundigheid om enerzijds de inhoudelijke
doelstellingen te kunnen realiseren en anderzijds de specifieke LEADER aanpak te kunnen
garanderen. Het IDM en de betrokken partners hebben behoefte aan accurate informatie, passende
vaardigheden en andere steun om hun taken op een succesvolle manier uit te kunnen voeren.
Natuurlijk geldt dat de PG reeds in de periode 2000-2006 veel heeft geïnvesteerd in het verwerven
van kennis en deskundigheid en hier ook de komende periode de vruchten van kan plukken. Het IDM
zal het budget dat in het kader van LEADER beschikbaar is ook benutten voor het beheer van het
Ontwikkelingsplan, met daarbij specifieke aandacht voor de volgende in het POP2 genoemde
activiteiten:
• Studies over het desbetreffende gebied.
• Activiteiten om voorlichting over het gebied en over het plaatselijk ontwikkelingsplan te geven.
• De opleiding/training van betrokkenen bij de opstelling en de uitvoering van een plaatselijk
ontwikkelingsplan. Dit is tevens mogelijk onder dienstverlening (technische hulp) van het
Nationaal Netwerk.
• Dynamiseringsacties en de opleiding van personen met een dynamiseringstaak.
• Uitvoering van plannen van andere publiek-private partnerschappen (geen LEADER ervaring of
LEADER aanpak), maar dat wel aansluit bij de doelstellingen van de zogenaamde as 3 van het
POP2 programma.

2.4

Verwachte resultaten en effecten

Om de inhoudelijke resultaten van de LEADER strategie in de Meierij te kunnen meten wordt gebruik
gemaakt van een aantal indicatoren. Bij de selectie van deze indicatoren is vooral een relatie gezocht
met de indicatoren uit het POP2, het programma waarvan dit LEADER Ontwikkelingsplan een
onderdeel is. Enerzijds de indicatoren die van toepassing zijn op de LEADER as, anderzijds de
indicatoren uit de maatregelfiches uit de assen 1, 2 en 3 van het POP2 die inhoudelijk raakvlakken
vertonen met de strategie.
Deze indicatoren zijn opgenomen in bijlage D en voorzien van een streefwaarde. Elk project zal
moeten scoren op één of meerdere van de genoemde indicatoren.
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3.

Criteria voor beoordeling projecten

3.1

Inleiding

Voor de beoordeling van projecten heeft het IDM een aantal criteria geformuleerd. Deze criteria zijn
het resultaat van een analyse van de eisen die LEADER stelt en borduren voort op de criteria van het
LEADER+ programma in de Meierijj. De criteria zijn ingedeeld in algemene, inhoudelijke en financiële
criteria – criteria waaraan hoe dan ook voldaan moet worden – en prioriteitscriteria. Dit zijn criteria
waarop extra positief gescoord kan worden. Daarnaast zijn criteria voor samenwerkingsprojecten
geformuleerd.
De criteria geven tezamen met de andere onderdelen van het OP sturing aan de selectie van
projecten en zijn mede bepalend voor het bereiken van de doelstellingen. Deze criteria zijn mede
voortgekomen uit een evaluatie van het LEADER+ programma die het IDM in 2006 heeft laten
verrichten, juist met het oog op voortzetting van het LEADER-initiatief in de toekomst (Evaluatie en
prioriteitstelling LEADER+ de Meierij, maart 2006).
Als PG staat het IDM er open voor om de criteria gedurende de uitvoering nader aan te scherpen
indien blijkt dat dit bij kan dragen aan de realisatie van onze visie. Vanuit dezelfde optiek kan bij
unaniem besluit van de PG ook van deze criteria worden afgeweken.

3.2

Selectiecriteria

Voor elk project dient aan alle navolgende criteria te worden voldaan:
Algemeen
• Projecten passen binnen het POP2 en Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20
september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO);
• Projecten dienen vóór 31 december 2015 door de eindbegunstigden financieel te zijn
afgewikkeld;
• De subsidieaanvrager of instelling die voor een bijdrage in aanmerking wil komen is een
geaccepteerde en controleerbare publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon of
instelling;
• Projecten zijn in overeenstemming met de vigerende communautaire en nationale
beleidskaders c.q. wet- en regelgeving, alsmede de provinciale en gemeentelijke wet- en
regelgeving en dienen complementair te zijn aan het huidige door de lokale, regionale en
nationale overheid gevoerde beleid.
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Inhoudelijk
Het IDM hanteert een aantal criteria die zij kenmerkend acht voor haar visie en werkwijze. De criteria
leggen de lat hoog en bouwen voort op de eerdere opgedane ervaringen. Het gaat om de volgende
criteria, die alleen van toepassing zijn op projecten binnen onderdeel 1 van de strategie:
• Het project moet innovatief en/of experimenteel zijn. Dit is het geval indien het project:
o nieuwe samenwerkingsverbanden tot gevolg heeft of stimuleert en/of;
o nieuwe producten/resultaten oplevert (product/resultaat) en/of;
o wordt gekenmerkt door een innovatieve aanpak (proces) en/of;
o nieuwe doelgroepen benadert (doelgroep) en/of;
o nieuw is in het betreffende LEADER gebied (regio).
• Projecten dragen bij aan het ‘regionaal systeem’ van de Meierij, door dit systeem te
versterken of ontbrekende elementen in te vullen. Dit betekent dat het project invulling geeft
aan behoeften van het gebied. Daarmee overstijgt het project het directe projectbelang en
heeft het een functie voor de gehele streek.
• Projecten passen binnen de lijst van voorbeeldprojecten en denkrichtingen die door de PG
wordt vastgesteld. Bij de start van de uitvoering van het OP betreft dit de lijst van
voorbeeldprojecten en denkrichtingen die in hoofdstuk 2 van dit OP bij ieder onderdeel van de
strategie is toegevoegd. Deze lijst zal jaarlijks opnieuw door de PG worden vastgesteld;
• Projecten moeten positief worden beoordeeld op basis van de duurzaamheidstoets die het
IDM hanteert;
• Geen bijdrage zal worden verstrekt aan éénmalige activiteiten, oftewel activiteiten die naar
verwachting geen structureel karakter hebben of structurele effecten genereren, tenzij de
activiteiten een aanjaagfunctie vervullen;
• Projecten moeten bottom-up tot stand komen. Projecten moeten in voldoende mate worden
gedragen door lokale actoren.
De hiervoor genoemde inhoudelijke criteria bewaken de visie die het IDM heeft op de ontwikkeling van
de Meierij. Daarentegen zijn in sommige gevallen ook relatief kleinschalige projecten waardevol, die
niet aan alle hiervoor genoemde inhoudelijke criteria kunnen voldoen. Het gaat veelal om projecten
die met name noodzakelijk zijn om lokaal dynamiek of draagvlak te genereren. Het IDM wil binnen
haar LEADER programma in beperkte mate ruimte bieden aan dergelijke projecten. Dit voorzover
deze in potentie voorwaarden creëren waardoor in een later stadium vervolgactiviteiten kunnen
ontstaan die wel volwaardig bijdragen aan de gewenste ontwikkeling van de Meierij. Dergelijke
projecten hoeven niet te voldoen aan alle hiervoor genoemde inhoudelijke criteria. Voor deze
projecten wordt in totaal maximaal 20% van de Europese middelen beschikbaar gesteld.
De volgende inhoudelijke criteria zijn onverminderd voor alle projecten van toepassing:
• Het project c.q. de effecten van het project worden uitgevoerd binnen, respectievelijk hebben
betrekking op het LEADER gebied de Meierij;
• Het project past inhoudelijk binnen de strategie en inhoudelijke thema’s van voorliggend
Ontwikkelingsplan. Dit zijn de thema´s die zijn beschreven in hoofdstuk 2 van het OP. Naast
samenwerkingsprojecten en beheerskosten gaat het in het bijzonder om de thema´s:
o Branding;
o Verbrede landbouw en streekgebonden, kleinschalige maakindustrie;
o Toerisme en recreatie;
o Biodiversiteit;
o Cultuurhistorie.
• De Europese subsidie is noodzakelijk voor de realisatie van het project en maakt een
substantieel deel uit van de totale projectbegroting. Er mag geen substitutie van
overheidsgelden plaatsvinden en/of geen bijstand worden verleend voor reguliere
(overheids)taken;
• Het project levert een bijdrage aan de economische ontwikkeling van het gebied en is
verantwoord in termen van "value for money";
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•

•

Het project is nieuw of een verantwoorde uitbreiding (in termen van beschikbaar gestelde
middelen, in aanmerking komende activiteiten of geografische gebieden) van een bestaand
project;
Bij investeringen in voorzieningen moet doel en functie waaraan subsidie is verleend minimaal
vijf jaar in stand blijven.

Financieel
• De financiering is rond, als aangetoond kan worden dat door de bijstandsaanvragen een
sluitende financiering wordt bereikt en aan de cofinanciering is voldaan;
• Het project is kleinschalig, dat wil zeggen dat de LEADER bijdrage per project maximaal
100.000 euro bedraagt en waarbij deze maximaal 50% van de totale subsidiabele
projectkosten is;
• Bij projecten met een duidelijke, directe meerwaarde voor ondernemer(s) wordt een minimale
private bijdrage van 1/3 van de totale subsidiabele kosten verwacht, de EU bijdrage is
maximaal 1/3 van de totale subsidiabele kosten. Individuele bedrijfssteun moet ook passen
binnen de Europese regelgeving inzake staatssteun.

3.3

Prioriteitscriteria

Indien voldoende financiële middelen binnen het Ontwikkelingsplan aanwezig zijn en een project
voldoet aan de hiervoor genoemde criteria vindt geen prioriteitsafweging plaats. Afweging/prioritering
dient plaats te vinden indien meer projecten ingediend zijn dan budget voorhanden is. Naast
algemene criteria waar projecten aan moet voldoen, heeft de PG dan ook een aantal prioriteitscriteria
geformuleerd waar projecten ‘extra’ op kunnen scoren.
Voorkeur wordt gegeven aan projecten die:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gericht zijn op gelijke kansen voor specifieke doelgroepen, in het bijzonder vrouwen en
jongeren;
Bijdragen aan het versterken van de kwaliteiten en/of het imago van het gebied;
Samenwerking tussen lokale actoren en gebieden versterken;
Een bovenregionaal of transnationaal belang hebben;
Zich kenmerken door een integrale en structuurversterkende aanpak;
Een spin-off effect hebben. Niet alleen een voorbeeldfunctie, maar ook de start vormen voor
veranderingen;
Leiden tot een verbetering van het imago van het (deel)gebied;
Bij sociaal-maatschappelijke projecten wordt de voorkeur gegeven aan projecten die:
o kwetsbare groepen activeren in het sociale en economische leven;
o bijdragen aan het terugdringen van de langdurige werkloosheid;
o leiden tot een hogere arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen;
o bijdragen aan het opvullen van nog openstaande vacatures en;
o een innovatief karakter hebben en een voorbeeldfunctie hebben voor andere
gebieden.
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3.4

Criteria voor samenwerkingsprojecten

Voor de uitvoering van samenwerkingsprojecten zijn de criteria vastgelegd in het POP2 (conform
maatregelfiche 421 van het POP2). Deze zijn aanvullend op de algemene, inhoudelijke, financiële en
prioriteitscriteria:
•

•

•

•

•
•

•
•

•

Samenwerkingsprojecten die ondersteund kunnen worden zijn:
o projecten gericht op interterritoriale samenwerking, d.w.z. samenwerking binnen
Nederland;
o projecten gericht op transnationale samenwerking, d.w.z. samenwerking met
gebieden in andere EU-lidstaten en met gebieden in derde landen.
Uitgaven binnen de LEADER-as zijn alleen subsidiabel binnen lidstaten van de EU.
De samenwerking dient tenminste één plaatselijke groep die onder de LEADER as
geselecteerd is te bevatten en de samenwerkingsactie dient plaats te vinden onder de
verantwoordelijkheid van de coördinator van de betreffende plaatselijke groep;
Samenwerking kan plaatsvinden met plaatselijke groepen en met vergelijkbare
partnerschappen die aan de volgende voorwaarden voldoen;
o een lokale groep die beschikt over de capaciteit om een ontwikkelingsplan voor een
duidelijk gedefinieerd gebied uit te kunnen voeren;
o de organisatie van deze groep is gebaseerd op partnerschap van locale actoren.
Het samenwerkingsproject moet gericht zijn op de uitvoering van een gezamenlijke actie van
de betrokken plaatselijke groepen. Binnen deze maatregel komen alleen de uitgaven voor de
samenwerkingsactie zelf voor steun in aanmerking, d.w.z. het opzetten van een gezamenlijke
structuur en de voorbereidende technische ondersteuning (coördinatie) van de
samenwerkingsactie. Het Nationale Netwerk kan de samenwerkingsactie ondersteunen door
voorbereidende werkzaamheden op het gebied van ‘partner search’ te verrichten of
ondersteuning te bieden aan de inhoudelijke opzet van de samenwerkingsactie. Activiteiten
verricht door het Netwerk zijn subsidiabel als technische hulp van het Nationaal Netwerk.
Investeringen en studies voortkomend uit de samenwerkingsactie dienen gesubsidieerd te
worden vanuit een van de andere assen (1, 2 of 3);
De samenwerkingsprojecten moeten zijn opgenomen in het ontwikkelingsplan van de PG;
Indien het samenwerkingsproject geen deel uitmaakt van het ontwikkelingsplan dient de
beheersautoriteit dit goed te keuren. In dit geval dienen de samenwerkingsprojecten te
worden ingediend voor 31 december 2013;
Het Nationaal Netwerk zal de plaatselijke groepen ondersteunen in de eerste stappen in de
‘partner search’;
Het Nationaal Netwerk zal een procedure opstellen voor de selectie van transnationale
samenwerkingsprojecten welke omvat;
o een inventarisatie van potentiële transnationale samenwerkingsprojecten inclusief
potentiële partners in Nederland en binnen de EU;
o een tijdsplanning;
o objectieve criteria voor de selectie van samenwerkingsprojecten.
Deze procedure zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Europese Commissie;
De Europese Commissie zal worden geïnformeerd over de in de ontwikkelingsplannen
opgenomen samenwerkingsprojecten.
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4.

Organisatie

4.1

Inleiding

In hoofdstuk 2 is de visie beschreven van het IDM als PG van het LEADER programma voor de
Meierij. Aan de hand van deze visie zijn de doelstelling en strategie toegelicht die centraal staan in
voorliggend ontwikkelingsplan. Concrete projecten moeten vorm gaan geven aan deze doelstelling en
strategie. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe deze strategie in de praktijk wordt gebracht. Daarbij
wordt met name aandacht besteed aan de rol van de PG.
In paragraaf 4.2 wordt ingegaan op de samenstelling van onze PG waarbij ook de taken en
verantwoordelijkheden van de PG worden beschreven. Een van de belangrijkste taken van de PG
heeft betrekking op projectontwikkeling, -selectie en –beoordeling. Het traject van projectaanvraag tot
en met projectbeoordeling en de rol die de PG daarbij speelt, worden daarom uitgebreid aan de orde
gesteld in bijlage E.

4.2

Plaatselijke Groep: het IDM

De PG
Het IDM is opgericht in 1998 en heeft zich vanaf dat moment bezig gehouden met de ontwikkeling van
de Meierij. De kans om vanaf 2001 als PG een LEADER+ programma op te stellen en uit te voeren
heeft het IDM met enthousiasme aangegrepen. Enthousiasme dat nog steeds bestaat om ook vanaf
2007 door te gaan met de LEADER aanpak in het gebied.
Als PG is het IDM verantwoordelijk voor het voorliggende Ontwikkelingsplan. Een plan dat is
opgesteld in nauwe samenwerking met de lokale partners in de Meierij. Het IDM is eveneens
verantwoordelijk voor de implementatie van het door hen opgestelde ontwikkelingsplan.
Conform de criteria die staan verwoord in het POP2 moet het IDM als PG aan een aantal criteria
voldoen. Als plaatselijke groep moet ze bestaan uit een representatieve vertegenwoordiging van de in
het desbetreffende gebied aanwezige actoren en, op besluitvormingsniveau, moeten de sociaaleconomische partners en andere vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, zoals
landbouwers, plattelandsvrouwen, jongeren en hun verenigingen ten minste 50% van het plaatselijke
partnerschap uitmaken. De plaatselijke groep moet aantonen in staat zijn een plan voor het gebied te
ontwikkelen en uit te voeren.
Het Algemeen Bestuur van het IDM vormt de PG. De samenstelling van het IDM voldoet aan de
hiervoor genoemde criteria. Bovendien acht het IDM het van groot belang dat zij als organisatie
herkenbaar is voor en namens de streek en daarmee de streek ook betrekt en medeverantwoordelijk
maakt. De leden brengen de benodigde deskundigheid in, zijn betrokken bij het gebied en kunnen
zonder voorbehoud vanuit hun organisatie deelnemen aan de PG. Ook zijn ze in staat om een
verbinding te leggen met lopende processen en initiatieven in het gebied.
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Het Algemeen Bestuur van het IDM vormt zoals gezegd de PG. De leden van de PG nemen deel op
persoonlijke titel en vertegenwoordigen de verschillende commissies die het IDM kent. Bij de
samenstelling van de PG wordt steeds gezocht naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de
lokale actoren alsmede van vrouwen en jongeren.
Hoewel de leden zoals gezegd op persoonlijke titel participeren, wordt hier een overzicht gegeven van
de achtergrond van de leden in de huidige samenstelling:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemeenten (vier leden)
Onderwijsinstelling (1 lid)
Behoud Roois Cultureel Erfgoed/Roois Landschap/Stichting Boelaarshoeve (1 lid)
Agrarisch opbouwwerk (1 lid)
Agrarisch bedrijfsleven (1 lid)
Woudboeren / Stichting Streekfestival (1 lid)
Duinboeren (1 lid)
Brabants Heem (2 leden)
Particulier ondernemer (2 leden)
Boerderijstichting ( 1 lid)
Brabantse Milieu Federatie (BMF, 1 lid)
Waterschap De Dommel (1 lid)
Regio VVV (1 lid)

Het DLG heeft evenals de provincie de gelegenheid om de PG als adviseur bij te staan.
Voor de dagelijkse activiteiten is een Dagelijks Bestuur aangesteld, dat verder wordt ondersteund door
een secretaris. Daarnaast kent het IDM verscheidene commissies. Zij vormen een belangrijk
instrument als het gaat om het genereren en beoordelen van initiatieven en garanderen de binding
met de streek.

Taken en verantwoordelijkheid van de PG
Eén van de kenmerken van LEADER is de bottom-up benadering. Deze benadering krijgt vorm in de
samenstelling van de PG (lokale actoren). Zoals gezegd is het IDM als PG verantwoordelijk voor de
implementatie van het ontwikkelingsplan. Dat betekent een belangrijke rol in het proces van indiening
van project tot goedkeuring van project.
Als PG heeft het IDM de volgende taken en verantwoordelijkheden:
•

Opstellen ontwikkelingsplan
Om in aanmerking te komen voor Europese subsidie uit POP2 voor de implementatie van
LEADER is voorliggend ontwikkelingsplan opgesteld.

•

Toetsen of de projecten inhoudelijk passen binnen het POP2 en het ontwikkelingsplan van
de PG
Lokale initiatiefnemers (projectindieners) kunnen een project indienen. De PG moet toetsen of het
project inhoudelijk past binnen het goedgekeurde ontwikkelingsplan van de PG en het POP2.
Overigens worden wij als PG bij de toetsing van projectaanvragen in belangrijke mate
ondersteund door de provincie. De provincie zal bij iedere projectaanvraag een pre-advies aan de
PG formuleren. Als PG wil het IDM al in een vroegtijdig stadium betrokken raken. Op die wijze kan
reeds in de fase van ideevorming worden aangeven of een projectidee binnen LEADER mogelijk
en of er andere initiatieven of financieringsbronnen zijn waarop het project kan aansluiten.

27

•

Ter finale beoordeling voorleggen van de projecten (met zwaarwegend advies) aan
Gedeputeerde Staten.
Door het IDM wordt een procedure uitgewerkt om projecten te kunnen beoordelen, vergelijkbaar
met de periode 2000-2006. Deze wordt gecombineerd met een uniforme beleids- en gedragslijn
om te garanderen dat gelijksoortige projecten gelijk worden behandeld. De projecten worden
formeel goedgekeurd door Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Brabant. Ten
behoeve van de besluitvorming door GS stellen wij als PG per project een zwaarwegend advies
op. De hoofdlijnen van de verwachte beoordelingsprocedure zijn uitgewerkt in bijlage E van dit
OP.

•

Het verzorgen van rapportages
Indien een project wordt goedgekeurd, is de projectindiener verplicht om inhoudelijk en financieel
verslag te doen aan de provincie om zodoende de voortgang van het project te kunnen bewaken.
Wij dragen op basis van deze informatie zorg voor financiële en inhoudelijke rapportages (in
overleg met de provincie).

•

Het voeren van financieel en inhoudelijk beheer van de projectuitvoering
De inhoudelijke en financiële voortgang van alle goedgekeurde projecten moet worden vastgelegd
in een monitoringsysteem. We nemen als PG hierin onze verantwoordelijkheid, waarbij zal worden
samengewerkt met de provincie en DLG.

•

Het nakomen van verplichtingen inzake voorlichting en publiciteit
Een belangrijke functie waaraan het IDM als PG aandacht wil besteden betreft het verzorgen van
voorlichting en het genereren van publiciteit (zie ook paragraaf 4.4).

4.3

Secretariaat

Het IDM wordt in haar functie van PG ondersteund door een secretaris, die de uitvoering van het OP
bewaakt en aanjaagt. Tot de taken van de secretaris behoren met name:
• Advisering van (potentiële) projectindieners, beoordeling van ideeën en – indien van
toepassing – doorverwijzing naar andere relevante organisaties en financiers
(makelaarsfunctie);
• Beoordeling van aanvragen en advisering richting PG;
• Ondersteuning van de vergaderingen van de PG: voorbereiding, verslaglegging, advisering en
bewaking van proces en afspraken;
• Monitoring en evaluatie;
• Het verzorgen van PR en informatievoorziening;
• Opzet en begeleiding van samenwerkingsprojecten;
• Onderhouden van contacten met andere betrokkenen, met name de provincie, het ministerie
van LNV/DLG en samenwerkingspartners in andere gebieden, waaronder het gebied BeerzeReusel.
Kenmerkend voor de werkwijze van het IDM is dat de secretaris zijn activiteiten niet op zichzelf
uitvoert, maar in veel gevallen nauwe samenwerking zoekt met leden van het bestuur (de PG) of de
commissies. Daarmee wordt de actieve betrokkenheid gevoed en benut.
Verder kan de secretaris naar behoefte worden ondersteund door andere deskundigen.
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De Dienst Landelijk Gebied (DLG) is namens het ministerie van LNV het betaal- en beheerorgaan van
het POP2 programma, inclusief de LEADER-as. Dit betekent dat DLG in ieder geval verantwoordelijk
zal zijn voor betalingen aan projecten en formele verplichtingen op het gebied van verslaglegging en
verantwoording. Daarnaast heeft ook de provincie Noord-Brabant haar rol. De exacte taakverdeling
tussen DLG, provincie en de PG zal nog nader moeten worden uitgewerkt.
Verder wordt ook in de periode 2007-2013 een landelijk LEADER netwerk opgezet. Dit netwerk zal
ondersteuning bieden aan de Plaatselijke Groepen. Bijvoorbeeld op het gebied van
deskundigheidsbevordering, methoden en technieken. Het netwerk verzorgt ook ondersteuning als het
gaat om samenwerkingsprojecten.

4.4

Voorlichting en publiciteit

Informatievoorziening en publiciteit rond het LEADER programma voor de Meierij vormt een
essentiële voorwaarde voor de uitvoering van de gebiedsstrategie en het bereiken van de
doelstellingen. De communicatiestrategie heeft meerdere doelen, zoals:
• informatieverstrekking om ideedragers bekend te maken met het OP en te stimuleren om
projecten te ontwikkelen;
• doelgroepen bekend te maken met de gebiedsstrategie en relevante netwerken, organisaties
en personen;
• een positieve grondhouding (draagvlak en daadkracht) te genereren voor de uitvoering van
het OP en daaraan verbonden activiteiten;
• kennis te ontwikkelen en te verspreiden binnen en buiten het eigen gebied;
• een groter publiek bewustzijn te creëren van de bijdrage van de Europese Unie en andere
financiers.
De taken op het gebied van promotie en publiciteit worden uitgevoerd door het secretariaat op basis
van een communicatiestrategie.
4.5

Evaluatie en monitoring

De verantwoordelijkheid voor het POP2, waarvan het LEADER programma voor de Meierij onderdeel
is, ligt op de eerste plaats bij het ministerie van LNV. Dit is de managementautoriteit van het
programma. De provincie Noord-Brabant draagt op provinciaal niveau verantwoordelijkheid als het
gaat om de evaluatie en monitoring van het POP2. Als PG is het IDM verantwoordelijk voor de
monitoring en evaluatie van haar Ontwikkelingsplan. De diverse verantwoordelijkheden zullen nader
op elkaar moeten worden afgestemd.
Ten behoeve van de monitoring en evaluatie van het OP wordt door de PG gewerkt met een aantal
indicatoren, zoals beschreven in paragraaf 2.4 en bijlage D. Met deze indicatoren is aansluiting
gezocht bij de indicatoren in het POP2.
Daarnaast vormen monitoring en evaluatie permanente aandachtspunten voor de PG. De secretaris
heeft daarin een coördinerende en faciliterende rol. Daarnaast zal de PG zich tijdens haar
bijeenkomsten regelmatig over de voortgang van het OP buigen alsmede de mogelijkheden tot
verbetering.
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Ontwikkelingsplan de Meierij

5.

Financiën

5.1

Inleiding

In hoofdstuk 2 hebben we onze ambitie en LEADER strategie toegelicht en onderbouwd alsmede
inzicht gegeven in de door ons verwachte resultaten en effecten. In dit hoofdstuk presenteren we onze
financiële ambities. De financiële tabel is samengesteld op basis van richtlijnen van het ministerie van
LNV. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de overwegingen die tot deze keuze hebben geleid.

5.2

Uitgangspunten financiële tabel

Bij het opstellen van de financiële tabel is rekening gehouden met een aantal formele (door de EU,
ministerie en/of provincie aangegeven) uitgangspunten en overwegingen en daarnaast heeft de PG
eigen keuzes gemaakt. Deze staan hieronder weergegeven.
Formele uitgangspunten:
• Voor de financiële tabel is het format gebruikt zoals dat door LNV beschikbaar is gesteld. De
budgetten zijn verdeeld over de relevante maatregelfiches uit as 4;
• De systematiek van POP schrijft voor dat Europese financiering wordt verstrekt indien er voor
tenminste eenzelfde bedrag aan nationale cofinanciering beschikbaar is. De nationale
cofinanciering bestaat uit publieke middelen van Rijk, provincie, gemeenten, waterschappen
en andere als (semi-)overheid erkende instanties;
• De verhouding 50% financiering POP/EU, 25% provincie en 25% overige overheden geldt op
programmaniveau. Per project kunnen afwijkende percentages gehanteerd worden;
• Projecten ontvangen maximaal 50% financiering uit POP en afhankelijk van het soort project
en het type aanvrager in totaal maximaal 100% publieke financiering.
Overwegingen en keuzes van de PG
• De provincie Noord-Brabant heeft voor de gehele programmaperiode (2007-2013) een
Europees budget van zo’n 4 miljoen gereserveerd voor LEADER (as 4 van het POP2). Zij
heeft aangegeven dit in principe in gelijke mate te willen verdelen over drie LEADER
gebieden; dit betekent een bedrag van ongeveer € 1,35 miljoen per PG. Het IDM is in de
financiële tabel dan ook uitgegaan van dit bedrag aan Europese steun. Daarbij wil zij duidelijk
haar ambitie uitspreken graag aanspraak te maken op een hoger bedrag aan Europese steun,
wanneer die mogelijkheid bestaat. In dat geval zal ook de regio bereid zijn om meer
cofinanciering op te brengen, conform de verhoudingen in de financiële tabel.
• Uitgaande van een (publiek) cofinancieringpercentage van 50% betekent het hierboven
genoemde bedrag aan Europese steun dat ook vanuit nationale/regionale publieke partners
een bedrag van minimaal € 1,35 miljoen zal worden opgebracht. Dit betekent een totale
publieke investeringsimpuls van minimaal € 2,7 miljoen. Uitgangspunt is dat de Europese
bijdrage is gerelateerd aan de publieke investering en de financiële tabel – evenals die van
het POP2 – wordt afgerekend op de publieke investering.
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•

•

•

5.3

Voor private initiatieven direct gericht op ondernemers verwachten we een private investering
van minimaal 1/3 van de totale subsidiabele kosten. Daarnaast verwachten we private
investeringen bij overige lokale projecten. De totale investeringsimpuls (Europees,
nationaal/regionaal publiek, privaat) komt dan indicatief uit op minimaal € 3,2 miljoen;
Het meeste budget willen we reserveren voor lokale projecten in het eigen gebied, in feite
onderdeel 1 (fiche 411, 412 en 413) in van onze strategie. Hiervoor reserveren we 65% van
het budget. Voor de onderdelen 2 (samenwerkingsprojecten, fiche 421) en 3 (beheerskosten,
fiche 431) reserveren we respectievelijk 15% en 20% van de Europese bijdrage;
Het budget binnen de drie onderdelen is indicatief verdeeld over de maatregelfiches uit het
POP2. Deze maatregelfiches bevatten het doel, soort activiteiten en budget per maatregel en
de LEADER strategie sluit inhoudelijk aan bij deze maatregelfiches (zie ook hoofdstuk 3). Uit
de financiële tabel blijkt dat de nadruk ligt op implementatie van LEADER ter ondersteuning
van de doelstellingen van as 3. Dit sluit ook aan bij de inhoudelijke keuzes in onze strategie.

Financiële tabel

Op basis van de uitgangspunten zoals hiervoor verwoord is een financiële tabel opgesteld. Deze is op
de volgende pagina opgenomen.
De in de tabel opgenomen Europese financiering en cofinanciering betreffen de middelen die het IDM
voornemens is om in te zetten in het kader van as 4 van het POP2, betreffende LEADER. Daarnaast
leent de LEADER aanpak zich uitstekend om ook andere middelen in te zetten, gericht op
ontwikkeling van het landelijke gebied in de Meierij. Daarbij wordt concreet gedacht aan middelen in
het kader van de reconstructie alsmede andere middelen uit het POP2, in het bijzonder as 3. De
provincie heeft aangegeven dit een reële mogelijkheid te vinden die nader zal worden onderzocht. Het
IDM werkt hier vanzelfsprekend graag aan mee. Het zou een belangrijke aanvulling zijn op de in de
bovenstaande tabel genoemde investeringsimpuls.
Wat betreft de cofinanciering van het onderdeel Beheer en uitvoeringskosten geldt dat de in de Meierij
gelegen gemeenten reeds hebben toegezegd de noodzakelijke lokale cofinanciering (kolom 7 van de
tabel) van dit onderdeel te verzorgen. Dat illustreert het draagvlak voor het Ontwikkelingsplan. Iedere
gemeente draagt jaarlijks bij aan de kosten, naar rato van de gebiedsoppervlakte van de gemeente.
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Financiële tabel Ontwikkelingsplan LEADER de Meierij (As 4 POP2)

as en maatregel

Publiek
Totaal
generaal
1=2+8

as 4 Leader
411 as 1 via Leader concurrentiekracht landbouw
412 as 2 via Leader Milieu/landbeheer
413 as 3 via Leader soc ec vitalisering
421 uitvoering samenwerkingsprojecten
431 beheer en uitvoeringskosten gebiedsopgave POP Leader
Totaal

ELFPO
ELFPO
ELFPO
ELFPO
ELFPO

privaat

Nationaal publiek
Totaal
publiek

ELFPO

Totaal

Rijk

Provincie

gem./ws

2=3+4

3

4=5+6+7

5

6

7

8

506.250
297.000
1.434.375
425.250
540.000

337.500
270.000
1.147.500
405.000
540.000

168.750
135.000
573.750
202.500
270.000

168.750
135.000
573.750
202.500
270.000

84.375
67.500
286.875
101.250
135.000

84.375
67.500
286.875
101.250
135.000

168.750
27.000
286.875
20.250
0

3.202.875

2.700.000

1.350.000

1.350.000

675.000

675.000

502.875
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5.4

Spin-off

Het IDM hecht eraan te benadrukken dat het echte multiplier-effect van de inzet van LEADER-gelden
veel verder reikt dan het totale investeringsvolume in de financiële tabel. In 2006 is een extern,
onafhankelijk bureau (Witteveen+Bos) gevraagd om de economische spin-off van de strategie van het
IDM te onderzoeken, in het bijzonder de economische effecten van investeringen in Het Groene
Woud. In deze strategie ligt een nadruk op duurzame projecten, met een accent op natuur, landschap
en cultuurhistorie.
Door Witteveen+Bos is onderzocht welke welvaartseffecten deze investeringen met zich meebrengen.
Daarvoor zijn drie ontwikkelingsalternatieven onderzocht, met uiteenlopende investeringen in natuur,
water, recreatie en toerisme en cultuurhistorie. Uit de maatschappelijke kosten-baten analyse blijkt dat
ieder alternatief positieve welvaartseffecten met zich mee brengt. De baten overstijgen de kosten
royaal. Uitgaande van een investeringsprogramma van ongeveer 250 miljoen euro in de periode 20052018, is berekend dat – afhankelijk van het gekozen scenario – de economische spin-off oploopt tot
500 tot 600 miljoen euro.
Deze spin-off van investeringen in projecten die door het IDM worden gestimuleerd moet worden
meegewogen, naast de omvang van de directe investeringen zelf.
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Bijlage A

Gebiedsbeschrijving: de Meierij in beeld

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt het LEADER gebied de Meierij beschreven. Naast een geografische afbakening
wordt in deze gebiedsomschrijving onder meer ingegaan op specifieke kenmerken van het gebied, de
problemen en kansen voor de toekomst.
De analyse is vooral kwalitatief van aard en is daar waar nodig ondersteund door statistische cijfers.
Ondanks het feit dat de LEADER grenzen niet altijd samen vallen met de gemeentegrenzen zijn deze
cijfers op gemeentelijk niveau verzameld, omdat dit het laagst mogelijke niveau is om cijfermateriaal
voldoende te kunnen vergelijken. Het accent zal binnen de gebiedsomschrijving liggen op aspecten
die van belang zijn voor de ontwikkeling van het landelijk gebied. Achtereenvolgens wordt ingegaan
op de ruimtelijke, demografische en economische kenmerken van de Meierij. Vervolgens wordt de
situatie op het gebied van natuur en milieu en op het gebied van leefbaarheid besproken. Voor de
gebiedsbeschrijving is gebruik gemaakt van diverse nationale, provinciale en lokale informatiebronnen
en statistieken. Zo is de databank van het CBS, het Statistisch Zakboek Noord-Brabant van Provincie
Noord-Brabant, het Ontwikkelingsplan PG de Meierij (2001), het Reconstructieplan/Milieueffectrapport
de Meierij (2005), en het rapport ‘Economische perspectieven Noord-Brabantse platteland’ (2005) van
ETIN Adviseurs geraadpleegd.

Gebiedsafbakening
Het LEADER gebied de Meierij volgt de begrenzing van het reconstructiegebied de Meierij. Het
reconstructiegebied omvat de gemeenten Dongen, Loon op Zand, Tilburg, Haaren, Vught, Boxtel,
Best, Sint-Oedenrode en Son en Breugel en een deel van de gemeenten Oisterwijk en Heusden. De
ligging van het reconstructiegebied de Meierij is te zien in figuur 1. In het LEADER gebied de Meierij
zijn (delen van) de grotere kernen uitgesloten (zie bijlage H). Het LEADER gebied telt 135.560
inwoners (CBS, 2006).
In de kwalitatieve analyse zijn al deze gemeenten meegenomen, met uitzondering van de gemeente
Tilburg. Vanwege het hoge inwonersaantal en het stedelijke karakter zou het in beschouwing nemen
van de kenmerken van Tilburg een vertekend beeld geven van het landelijke gebied van de Meierij.
Ondanks het feit dat bepaalde gemeenten enkel gedeeltelijk in het LEADER gebied vallen zijn voor de
statistische analyses cijfers op gemeenteniveau gebruikt. Ook in de statistische analyse van gegevens
is de gemeente Tilburg om de genoemde reden niet meegenomen.
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Ruimtelijke structuur
Het Meierijgebied ligt redelijk perifeer in Nederland, maar centraal in Europa op de as Rotterdam –
Eindhoven en centraal in het gebied BrabantStad. BrabantStad is een ‘stedelijk netwerk’ als gevolg
van bestuurlijke samenwerking tussen de steden Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven en Helmond.
De ondergrond van het Meierijgebied bestaat uit zandgronden. Van de totale oppervlakte is ruim 80%
landelijk gebied (CBS, 2007). Het landelijk gebied kent een geringe bevolkingsdichtheid, het
verstedelijkte gebied wordt daarentegen gekenmerkt door een hoge bevolkingsdichtheid en een hoge
intensiteit van het ruimtegebruik.
Typerend voor de Meierij is de afwisseling van natuur- en bosgebieden, landbouwgebieden en
cultuurhistorisch waardevolle landschappen. Het Groene Woud is één van de meest kenmerkende
natuurgebieden. Er bevinden zich in de Meierij enerzijds natte en vochtige leefmilieus, die gebonden
zijn aan beekdalen en beekoverstromingsvlakten; anderzijds drogere leefmilieus op hogere
dekzandruggen en dekzandvlakten. Het landschap heeft op veel plaatsen hoge kwaliteiten. Dankzij de
cultuurhistorische karakteristieken is de belevingswaarde hoog en het gebied is daardoor in recreatief
opzicht erg aantrekkelijk.
Agrarische bebouwing komt sterk verspreid in het landschap voor. De kwaliteit van het landschap
staat onder druk van een sluipende nivellering en vervlakking. Er is sprake van sterke
versnippering, veroorzaakt door het grote aantal infrastructurele elementen (A2, N65, N261, A58,
Wilhelminakanaal, Drongelens Kanaal en diverse spoorlijnen). Ook ruimteclaims vanuit stedelijke,
ecologische en landschappelijke functies beïnvloeden de kwaliteit en indeling van het landschap. Zo
zal het areaal landbouwgrond verder teruglopen en de ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische
bedrijven verder afnemen. Ook regels op het gebied van stankhinder, uitstoot van ammoniak en
omvang van agrarische bouwkavels beperken de ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische
bedrijven. In de melkveehouderij zet het proces van schaalvergroting zich door, wat tot verdere
loskoppeling van grond en productie leidt. De akker- en tuinbouw neemt waarschijnlijk in areaal af,
vanwege een trend naar intensievere teelten.

Demografische kenmerken
Het exacte LEADER gebied de Meierij omvat niet de complete gemeenten, maar delen hiervan. Deze
delen zijn geselecteerd op basis van hun landelijke karakter. Dit afgebakende LEADER gebied telt
zoals gezegd 135.560 inwoners. Om de bevolkingsontwikkeling binnen de Meierij te analyseren is
echter gebruik gemaakt van inwonertallen van hele gemeenten. Met cijfers op gemeenteniveau is het
immers mogelijk cijfers samen te voegen en te spreken over regionale cijfers, en alleen hiermee is
mogelijk een goede vergelijking te maken met provinciale en nationale cijfers.
Uit gegevens van het CBS blijkt dat het aantal inwoners van de Meierij tussen 2001 en 2006 is
toegenomen met 1,6% tot 247.490 inwoners (zie tabel 1). Deze toename is minder groot dan de
bevolkingsgroei op provinciaal (1,7%) en nationaal (2,2%) niveau. Opvallend is de groei binnen de
gemeente Best (8,2%). Deze groeisprong is onder meer het gevolg van de ontwikkeling en uitbreiding
van diverse woongebieden. Verder is in de gemeenten Son en Breugel (3,2%), Dongen (2,8%) en
Oisterwijk (2,5%) een relatief grote bevolkingsgroei te constateren. Gemeente Haaren laat een
duidelijke afname zien (-1,8%).
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Tabel 1: Aantal inwoners en bevolkingsgroei
Groei
Bevolkingsaantal
2001
2006
Best
Boxtel
Dongen
Haaren
Heusden
Loon op Zand
Oisterwijk
Sint-Oedenrode
Son en Breugel
Vught
Regio De Meierij
Noord-Brabant
Nederland

26.825
29.265
24.856
14.085
42.935
22.911
25.281
17.084
14.819
25.469
243.530

29.026
29.676
25.558
13.833
43.103
22.807
25.908
17.047
15.297
25.235
247.490

2.375.116

2.415.946

15.987.075

16.334.210

8,21%
1,40%
2,82%
-1,79%
0,39%
-0,45%
2,48%
-0,22%
3,23%
-0,92%
1,63%
1,72%
2,17%

CBS Voorburg/Heerlen 2007

Het Meierijgebied bestrijkt 511 km2, waarmee de bevolkingsdichtheid komt op gemiddeld 484
inwoners per km2. Ook hierbij is van belang in ogenschouw te nemen dat de geselecteerde
gemeenten niet allen geheel tot het LEADER gebied behoren, omdat er voor gekozen is het
ontwikkelingsplan alleen van toepassing te laten zijn op de gebieden in de gemeenten die
overwegend landelijk zijn. De bevolkingsdichtheid in het programmagebied van LEADER ligt dan ook
veel lager.
De bevolkingsopbouw in de Meierijgemeenten wordt gekenmerkt door een licht hoger aandeel van
jongeren (0-20 jaar) en een licht hoger aandeel van ouderen in vergelijking met de rest van
Nederland. De groene druk ligt met 42,6% ten opzichte van een provinciale groene druk van 39,3% en
een nationale druk van 39,6% relatief hoog. Onder groene druk wordt de verhouding tussen het aantal
personen tot 20 jaar en het aantal personen van 20 tot 65 jaar verstaan. In de komende jaren wordt
echter een sterke trend van ontgroening verwacht. Het aandeel 65-plussers is relatief hoog. De grijze
druk in de Meierij bedroeg op 1 januari 2006 24,1%, ten opzichte van een provinciale druk van 23,1%
en een nationale grijze druk van 23,2%. De grijze druk geeft de verhouding weer tussen het aantal 65plussers en de potentiële beroepsbevolking (de totale bevolking van 20 tot 65 jaar). De trend van
vergrijzing in de Meierij zet zich een stuk sterker door dan de landelijke trend, ten opzichte van 2000
was het aandeel 65+ers in 2006 in de Meierijgemeenten met 1,9% toegenomen, tegenover een
landelijke toename van 0,8% (CBS 2007).
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Economische situatie
Werkgelegenheid en werkloosheid
De ontwikkeling van de werkloosheid is zichtbaar in tabel 2. Het werkloosheidspercentage voor de
Meierij bedroeg in 2005 6,1%, dit ligt hoger dan het provinciale cijfer van 5,4% maar lager dan het
landelijke percentage van 6,5%. De werkloosheid binnen de Meierij in 2005 is ten opzichte van
2000 toegenomen met 2,2%. De stijging van het werkloosheidspercentage op provinciaal en nationaal
niveau ligt met respectievelijk 2,4% en 2,7% hoger.
In tabel 2 is te zien hoe de werkloosheidpercentages verschillen per gemeente en voor mannen en
vrouwen. Haaren toont het laagste werkloosheidpercentage (4,2%) en ook de gemeente SintOedenrode (4,8%) laat een relatief laag werkloosheidspercentage zien. Boxtel (7,5%), Best (7,4%) en
Heusden (7,2%) hebben juist een relatief hoog percentage werklozen. De overige gemeenten hebben
een werkloosheidpercentage dat ligt rond het Meierij gemiddelde van 6,1%. Verder is een relatief
hoog werkloosheidpercentage van 7% onder vrouwen te constateren in het gebied, ten opzichte van
5,5% onder de mannen. Het werkloosheidspercentage onder vrouwen ligt boven het provinciale
(6,4%) maar onder het landelijke percentage (7,7%). Ten opzichte van 2000 is de werkloosheid onder
vrouwen in het Meierij gebied toegenomen met 1,9%, een ontwikkeling die niet veel afwijkt van de
provinciale (1,8%) en landelijke (2,3%) trend.
Tabel 2. Werkloosheidspercentage [%], 2000 - 2005 - Gemeenten
Werkloosheidspercentage
(mannen)
totaal
2000
2005
2000
2005
Best
7,4
3,5
6,9
4,5
Boxtel
7,5
3,9
6,9
4,7
Dongen
5,9
2,7
5,2
3,7
Haaren
4,2
2,2
4,2
2,4
Heusden
5,0
7,2
3,9
5,8
Loon op Zand
5,7
3,1
5,0
4,5
Oisterwijk
5,9
3,5
5,4
3,8
Sint-Oedenrode
2,7
4,8
2,3
4,2
Son en Breugel
3,8
6,2
2,8
5,6
Vught
3,9
6,4
3,5
6,1
De Meierij
Provincie Noord-Brabant
Nederland

3,9
2,9
3,8

6,1
5,4
6,5

3,1
1,8
2,7

5,5
4,7
5,6

(vrouwen)
2000
5,9
5,9
5,1
2,8
7,0
6,5
4,3
3,3
5,3
4,4

2005
8,1
8,3
6,7
4,3
9,3
6,6
6,6
5,8
7,0
6,8

5,1
4,6
5,4

7,0
6,4
7,7

Bron: ETIN Adviseurs (www.brabant.databank.nl) en CBS (2007)

Tabel 3 op de volgende pagina toont de werkgelegenheid1 en werkgelegenheidsontwikkeling in het
gebied. De werkgelegenheidsontwikkeling wijkt negatief af van de ontwikkeling voor de provincie
Noord-Brabant; in de periode 2001-2006 bedroeg de werkgelegenheidsafname in de Meierij 2%
tegenover een afname van 0,5% in Noord-Brabant. Wel zijn er opvallende verschillen tussen de
gemeenten aan te wijzen. Het merendeel van de gemeenten laat een afname in werkgelegenheid
zien, deze afname is vooral te constateren in de landelijke gebieden. De gemeenten die dichter bij de
regionale centra liggen laten een toename zien. Opvallend is vooral de sterke groei van de
werkgelegenheid in de gemeente Vught (10,2%). Gemeente Son en Breugel laat juist een opvallende
afname van de werkgelegenheid zien (-9%).
1

Onder werkgelegenheid wordt de optelsom van fulltime en parttime werkgelegenheid verstaan (Bron:
Provincie Noord-Brabant)
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Tabel 3. Werkgelegenheid Totaal 2000 –2005
Werkgelegenheid % toe- /
Totaal [aantal]
afname
2000
2005
Best
Boxtel
Dongen
Haaren
Heusden
Loon op Zand
Oisterwijk
SintOedenrode
Son en
Breugel
Vught
De Meierij
NoordBrabant

14.574
15.564
9.559
4.985
14.310
7.609
9.061

15.102
15.097
9.018
4.877
13.810
7.529
8.775

3,6
-3,0
-5,7
-2,2
-3,5
-1,1
-3,2

6.246

5.775

-7,5

13.480
10.256
105.644

12.261
11.297
103.541

-9,0
10,2
-2,0

1.143.622

1.138.006

-0,5

Bron: ETIN Adviseurs - Vestigingenregister Noord-Brabant/LISA

Figuur 2. Werkgelegenheid per sector
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Figuur 2 laat de werkgelegenheid per sector in het totaalgebied de Meierij zien. Hierbij wordt
nogmaals benadrukt dat de gegevens op gemeenteniveau zijn verzameld en dat dus niet alleen het
landelijke gebied maar ook de grotere kernen zijn meegenomen, waardoor een afwijkend beeld wordt
geschetst ten opzichte van de werkgelegenheidsstructuur in het LEADER gebied. In de figuur is te
zien dat een verschuiving van werkgelegenheid plaats vindt van de meer traditionele sectoren
landbouw, industrie en kleinschalige nijverheid naar andere sectoren zoals horeca, handel,
gezondheids- en welzijnszorg en zakelijke dienstverlening. Het aandeel van de dienstverlenende
sector in de totale werkgelegenheid is met name hoog in het stedelijk gebied.
Met 54% van alle inwoners op ruim 4/5 deel van het grondgebied en bijna de helft van de provinciale
werkgelegenheid (45%) vormt het landelijk gebied binnen Noord-Brabant een zeer belangrijke
economische factor (ETIN Adviseurs 2005). De bedrijvigheid binnen het landelijk gebied van de
Meierij wordt gekenmerkt door agro-industrie, dienstverlening en toerisme en recreatie. Knelpunten op
de arbeidsmarkt bestaan op het vlak van de beschikbaarheid van voldoende personeel met de
benodigde kennis om innovaties door te voeren. De kenmerken en rol van de belangrijkste sectoren
binnen het landelijk gebied van de Meierij worden nu nader belicht.
Landbouw
De landbouw en de daaraan gerelateerde bedrijvigheid blijft een belangrijke economische activiteit
en vooral ook een belangrijke drager van het landschap. Binnen de Meierij is het aandeel van deze
sector in de totale werkgelegenheid met 3,9% iets groter dan het provinciale gemiddelde van 3,8%.
De agrarische sector wordt echter gekenmerkt wordt door een aantal problemen. Net als in de meeste
gebieden in Nederland zal ook in de Meierij de werkgelegenheid en het economisch belang van de
sector landbouw teruglopen, een effect dat zich met name zal concentreren op het platteland.
De ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven nemen verder af als gevolg van regels
op het gebied van stankhinder, uitstoot van ammoniak en de omvang van bedrijfskavels en als gevolg
van ruimteclaims vanuit stedelijke, infrastructurele, ecologische en landschappelijke functies. In de
melkveehouderij zet het proces van schaalvergroting zich door wat uiteindelijk leidt tot een toename
van de veedichtheid. De productieomvang van de intensieve veehouderij zal naar verwachting gelijk
blijven, het aantal ondernemers en locaties zal echter sterk dalen de komende jaren waardoor de
gemiddelde bedrijfsgrootte flink zal toenemen. Binnen het gebied, met name in Boxtel, Best en Son en
Breugel bestaat een sterke agro-industrie (voedingsmiddelen, verwerking) die gebaseerd is op de
(intensieve) veehouderij. Vanwege de ontwikkelingen in die sector is de toekomst van de agroindustrie onzeker. In de glastuinbouw zal de trend naar schaalvergroting doorzetten, steeds meer
clustering van bedrijven vindt plaats om schaal- en milieuvoordelen maximaal te benutten. De akkeren tuinbouw neemt waarschijnlijk in areaal af, vanwege een trend naar intensievere teelten. Veel
akkerbouwbedrijven hebben moeite met de overgang naar een gespecialiseerd akkerbouwbedrijf. De
biologische landbouwproductie in de Meierij ligt hoger dan het provinciale maar lager dan het
nationale gemiddelde. De biologische productie in Brabant blijft achter ten opzichte van het landelijk
gemiddelde, hoewel de achterstand van Noord-Brabant de laatste jaren terugloopt. In het afgelopen
jaar was de groei van het areaal biologische landbouw en aantal biologische bedrijven in Nederland
respectievelijk 15% en 6%, in Brabant was dit respectievelijk 34% en 16% (Reconstructieplan 2005).
De ontwikkeling van ‘nieuwe economische dragers’ in het landelijk gebied moet de veranderingen in
de landbouw opvangen. Deze nieuwe dragers zijn vernieuwende economische activiteiten (producten procesinnovatie), al dan niet gebaseerd op bestaande activiteiten. Naast de economische sectoren
landbouw, recreatie en toerisme en overige bedrijvigheid, hebben ook natuur en landschap, wonen,
zorg en welzijn economische potentie. In de Meierij bestaan goede mogelijkheden voor horeca,
handel, dienstverlening en ‘verbrede landbouw’. Dit laatste staat voor neveninkomsten uit andere dan
primaire agrarische productie, bijvoorbeeld uit zorg, natuur- en landschapsbeheer, recreatie of
streekproducten In het gebied is al een relatief groot aantal bedrijven te vinden met deze vorm van
landbouw.
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Door deze ontwikkelingen zijn er veranderingen te constateren in de werkgelegenheidstructuur van
het landelijk gebied. Alhoewel de teruggang in arbeidsplaatsen in de agrarische sector door de
economische groei in andere sectoren grotendeels wordt opgevangen sluiten vraag en aanbod niet
goed op elkaar aan. De grootste knelpunten hierin liggen op het vlak van de beschikbaarheid van
voldoende personeel met benodigde kennis om innovaties door te voeren. Dit is vooral in het kader
van de ontwikkeling van nieuwe economische dragers van belang.
Recreatie en Toerisme
De sector recreatie en toerisme is binnen Noord-Brabant een sterk groeiende sector en is vooral in het
landelijk gebied oververtegenwoordigd. De sector groeit in het landelijk gebied bovendien sterker dan
in het stedelijk gebied. De Meierij is toeristisch veelzijdig en aantrekkelijk en geldt dan ook als één
van de aantrekkelijkste gebieden van Noord-Brabant. De recreatiesector in het gebied is goed
ontwikkeld en bestaat vooral uit verschillende vormen van dagrecreatie variërend van grootschalige
attracties (Efteling, Land van Ooit) tot meer natuurgebonden vormen van kleinschalige recreatie, met
name in Nationaal Landschap Het Groene Woud. Verblijfsrecreatie is niet sterk vertegenwoordigd in
de Meierij en is vooral geconcentreerd in en om Oisterwijk,Vught en Loon op Zand. Ontwikkeling vindt
ook plaats in Sint-Oedenrode. Vooral met het oog op vergrijzing kan dit een bedreiging vormen,
ouderen zijn een belangrijke doelgroep voor deze sector. De toeristische infrastructuur is in
ontwikkeling door onder meer de ontwikkeling van netwerkstructuren voor wandelen, fietsen en
paardrijden.
De recreatie en toerisme sector is goed voor 6,6% van de totale werkgelegenheid in de Meierij (ETIN
Adviseurs, 2005). Opvallend is het hoge aandeel van ‘cultuur, recreatie en amusement’ binnen de
werkgelegenheidsverdeling in de recreatie & toerisme sector in de Meierij, gemeten in 2004. In de
Meierij neemt deze categorie bijna 30% van de werkgelegenheid binnen de sector voor zijn rekening,
in het landelijk gebied als geheel overigens slechts 11%. Hierbij moet worden opgemerkt dat de
aanwezigheid van onder meer de Efteling hierop van invloed is.
Verder bestaan (economische) kansen op het gebied van cultuurhistorie binnen het gebied. Een groot
deel van de Meierij wordt gekenmerkt door een kleinschalige besloten landschapsstructuur met
cultuurhistorische waarden. Zo zijn er onder meer landgoederen met een cultuurhistorische functie
te vinden en maakt het gehele beekdal van de Dommel in de Meierij en de Langstraat onderdeel uit
van het Belvedèregebied Dommeldal. Belvedèregebieden zijn cultuurhistorisch de meest waardevolle
gebieden van Nederland. De Meierij is daarnaast zeer rijk aan archeologische relicten, waaronder
oude nederzettingsresten, grafheuvels en urnenheuvels. Veel van de gebieden met hoge waarden zijn
echter in agrarisch gebruik. Door het steeds intensievere gebruik van de ruimte door landbouw,
infrastructuur en bewoning is veel van het cultuurhistorisch erfgoed verdwenen of gedegradeerd. De
verwaarlozing en leegstand van boerderijen met cultuurhistorische waarde is één van de problemen.
Tenslotte vormt de beperkte samenwerking op gebiedsniveau een bedreiging voor de sector. Zo wordt
onder meer iedere gemeente en ieder deelgebied afzonderlijk gepromoot. Een andere bedreiging voor
de recreatieve aantrekkelijkheid van het gebied wordt gevormd door de toenemende verstedelijking.
Overigens biedt verstedelijking tegelijkertijd mogelijkheid tot groei van de sector.
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Natuur en milieu
Natuur- en milieukwaliteit
De natuur- en milieukwaliteit in Noord-Brabant en met name het landelijk gebied staat onder druk.
Door de intensiteit van de landbouwsectoren, de milieudruk vanuit de stedelijke gebieden, de mobiliteit
en de grote ruimtedruk, zijn problemen als verzuring, vermesting, verdroging, verstedelijking en
verspreiding van bewoning nadrukkelijk aanwezig, met name in de zandgebieden. De landbouw in het
landelijke gebied zorgt op veel plekken voor overlast voor de omgeving in de vorm van geuroverlast,
verzuring, mineralenoverschot en verlies van landschappelijke kwaliteit.
In verschillende landelijke gebieden leidt de verweving van verschillende functies tot problemen die
vooral nadelig zijn voor het milieu. Volgens het RIVM (Ontwikkelingsplan de Meierij 2001) is de
gemiddelde nitraatconcentratie in het uitspoelende grondwater in en rond het Meierijgebied het hoogst
van Nederland. Ook het fosfaatprobleem is binnen en buiten de ecologische hoofdstructuur groot. De
ammoniakemissie in de Meierij is tevens zeer hoog (met name in het oosten van het gebied in de
gemeente Sint-Oedenrode). Ruim 60% van de totale ammoniakemissie in de Meierij komt vrij vanuit
stallen en ook mesttoediening is een belangrijke bron van emissie (Reconstructieplan 2005). De
stikstofdepositie overschrijdt in nagenoeg alle natuurgebieden de kritische depositiewaarde. Verder
zorgt de intensieve veehouderij voor geurhinder. Door schaalvergroting in de intensieve veehouderij
en het stoppen en omzetten van agrarische bedrijven in woonfuncties is deze problematiek
toegenomen.
In perioden van overvloedige neerslag is op veel plaatsen in het gebied sprake van wateroverlast.
Vooral in de beekdalen geven de grote hoeveelheden water problemen. Anderzijds zorgen perioden
van extreme droogte voor nadelige gevolgen. Hierdoor verdroogt steeds vaker natuur die afhankelijk is
van relatief natte omstandigheden. In vrijwel het hele gebied worden zowel in het grond- als het
oppervlaktewater de basisnormen voor koper, nikkel, zink en cadmium overschreven.
Van de beken met de functie waternatuur, voldoet 80% niet aan het streefbeeld. In de Meierij betreft
dit onder andere de Dommel en de Donge. 40% van de bossen is ernstig ziek of stervend, naast de
25% andere gewone zieke bossen. Grote gebieden zijn vermest of verdroogd, slechts een minderheid
van de bomen en planten is gezond. Het ontbreekt in het gebied aan duurzame agrarische bedrijven
en duurzame bomenteelt, tevens is er gebrek aan hoogwaardige natuurdoeltypen en worden de
gewenste natuurdoeltypen nog niet gerealiseerd. Naast verandering in milieukwaliteit vormt
versnippering van de natuur een probleem.
Natuurbescherming
Natuurgebieden raken steeds meer versnipperd en een groot aantal planten- en diersoorten dreigt
hierdoor uit te sterven. Onder meer vanwege deze dreiging heeft in de Meierij een aantal gebieden
een bijzondere beschermingsstatus gekregen op basis van het belang van deze gebieden voor
zeldzame soorten of habitat. Door betere planologische bescherming van natuurgebieden, de
realisatie van de ecologische hoofdstructuur en ecologische verbindingszones en de
soortenbescherming door de Flora- en Faunawet wordt getracht de achteruitgang van beschermde en
zeldzame soorten beperkt te houden.
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In de Nota Ruimte van 2001 werd de positie van 20 natuur en landschapsgebieden versterkt tot
Nationale Landschappen. Dit houdt in dat het Rijk binnen deze gebieden de verantwoordelijkheid
neemt voor de landschappelijke kwaliteit. Nationale Landschappen zijn gebieden met internationaal
zeldzame of unieke landschapskwaliteiten en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten (WOT
werkdocument: -van Stralen, Wageningen). Binnen deze Nationale Landschappen is het uitgangspunt
voor beleid ‘behoud door ontwikkeling’, wat inhoudt dat ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn mits de
bijzondere kwaliteit van het gebied wordt behouden of wordt versterkt. Het gebied tussen de
stedendriehoek ’s Hertogenbosch-Tilburg-Eindhoven werd ook bevorderd tot een Nationaal
Landschap: Het Groene Woud (Ministerie van VROM).
Nationaal Landschap Het Groene Woud is gegroeid vanuit een 7.500 hectare groot natuurgebied,
bestaande uit bossen, moerassen, hei en agrarisch cultuurlandschap. Bij de ontwikkeling is er expliciet
voor gekozen om optimaal in te spelen op lokale initiatieven en kansen. Kernkwaliteiten van Nationaal
Landschap het Groene Woud zijn het groene karakter en de kleinschalige openheid. Een
kernkwaliteit is ook het samenhangende complex van beken, bolakkers, bossen en heides.
Lijnvormige beplantingen, die de kleinschaligheid en het groene karakter dragen, staan echter onder
druk (Natuurbalans 2005 – milieu en natuur planbureau).
De natuurkern Het Groene Woud bestaat uit de volgende natuurgebieden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Geelders
Het Dommeldal gebied
De Scheeken
Landgoed Velders Bos
De Mortelen
Banisveld
Smalbroeken
Kampina
De Logt
Landgoed De Rosep
Oisterwijkse bossen en vennen
Galgeven

Het totale Nationaal Landschap Het Groene Woud omvat echter een groter gebied; juist in de ‘schil’
rond de natuurkern liggen ontwikkelingskansen.

Leefbaarheid
Een belangrijk aspect van de leefbaarheid is de beschikbaarheid en bereikbaarheid van
maatschappelijke voorzieningen zoals werk, scholen, gezondheidszorg, sportaccommodaties,
openbaar vervoer en openbare diensten. Het voorzieningenniveau is vooral in de landelijke
gebieden niet altijd even goed. De oorzaak hiervan ligt in de toegenomen mobiliteit en
individualisering van plattelandsbewoners waardoor de afzetmarkt van voorzieningen kleiner wordt. Dit
heeft geleid tot een schaalvergroting in het ruimtelijke gedrag van individuen. In de kleine kernen
neemt de behoefte aan combinaties van wonen, zorg en dienstverlening toe. De bereikbaarheid
van maatschappelijke voorzieningen is afhankelijk van het openbaar vervoer en de
autobereikbaarheid. Over het algemeen kan worden gesteld dat de Meierij een redelijk goede
infrastructuur bezit. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de economisch belangrijke infrastructurele
verbindingen vooral gericht zijn op de stedelijke gebieden. Voor de landelijke gebieden is de
infrastructuur en de bereikbaarheid vaak minder goed. Dit staat verder onder druk door de
verschuiving van verkeer van lokale naar grote wegen en een toename van het aantal
verkeersbewegingen.
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De leefbaarheid wordt naast de beschikbaarheid en bereikbaarheid van voorzieningen ook bepaald
door de mate van sociale samenhang in dorpen en kernen. De culturele identiteit van het
Meierijgebied wordt gekenmerkt door lokale amicaliteit, dorpsbetrokkenheid, sociale cohesie en
zelfwerkzaamheid in een toch meer en meer verstedelijkte omgeving. Het is door die verstedelijking
dat de identiteit van het kleinschalige en de sociale cohesie onder druk komen te staan. Desondanks
is de betrokkenheid van de bewoners in de dorpen relatief hoog en is (nog) sprake van een sociale
communicatieve omgeving met veel organisaties en vrijwilligerswerk.
Ten slotte staat de sociale en economische vitaliteit en de leefbaarheid onder druk door de
veranderingen in de landbouw en in het landelijk gebied. Als gevolg van de afnemende
werkgelegenheid en afnemend economisch belang van de sector landbouw worden veel agrariërs
gedwongen uit te treden en afstand te nemen van een bedrijf dat vaak al generaties lang door de
familie in stand wordt gehouden. Zo zijn er in de Meierij zijn relatief veel deelnemers aan de Regeling
Beëindiging Veehouderijtakken, met name in Sint-Oedenrode, Son en Breugel, Haaren en Oisterwijk.
Gevolgen die samenhangen met de bedrijfsbeëindigingen van landbouwbedrijven kunnen zowel direct
(agrarische bedrijven zelf) als indirect (agribusinesscomplex) van aard zijn. De gevolgen van
bedrijfsbeëindiging voor het huishouden en het gezin kunnen van doorslaggevende betekenis zijn,
zowel in negatieve zin (wegvallen inkomen, isolement), als ook in positieve zin, zoals omschakeling
naar activiteiten buiten het bedrijf door de partners.

Conclusie
De resultaten van de gebiedsschets zijn samengevat in de SWOT-tabel die op de volgende pagina
wordt gepresenteerd. Een SWOT-tabel geeft een overzicht van sterke punten (Strong), van zwakke
punten (Weak) en van de kansen (Opportunities) en bedreigingen (Threats) die daaruit voortvloeien.
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Sterkte:
•

•

Kans:

Veelzijdigheid en
dicht netwerk van
natuur- en
bosgebieden
waaronder
Nationaal
Landschap Het
Groene Woud
Veel
cultuurhistorie,
recreatief
aantrekkelijk

•

Relatief hoog
aandeel jongeren

•

•

Zwakte:
Ruimtelijke kenmerken:

Verblijfsrecreatieve
sector verder
ontwikkelen
Valorisatie van
cultuurhistorie

•
•

Toenemende gronddruk
Het areaal landbouwgrond
loopt terug

Bedreiging:
•

•

Kwaliteit van het landschap
onder druk als gevolg van
versnippering, nivellering en
vervlakking
Ruimteclaims vanuit diverse
functies beïnvloeden de
kwaliteit en indeling van het
landschap.

Demografische kenmerken:
•

Ontstaan bredere
economische basis
als gevolg van
bevolkingsgroei

•

Sterke vergrijzing

•
•

Toenemende trend van
vergrijzing en ontgroening
Hoge demografische druk
waardoor relatieve afname
beroepsbevolking

Economische kenmerken:
•

•

•

•

•

Toename
werkloosheid
minder dan
provinciale en
nationale toename
Sterke toename
werkgelegenheid
in een deel van de
Meierijgemeenten
Relatief hoog
aandeel landbouw
van de totale
werkgelegenheid
Landelijk gebied
vormt zeer
belangrijke
economische
factor
Sterke recreatie
en toerisme sector

•

•

•

Potentie voor de
sectoren recreatie en
toerisme, natuur en
landschap, wonen,
zorg en welzijn en
(zakelijke)
dienstverlening
Ontwikkeling van
‘nieuwe economische
dragers’ waaronder
verbrede landbouw
Economische kansen
op het gebied van
cultuurhistorie

•
•

•

•

Werkloosheidpercentage
gestegen
Relatief hoge werkloosheid
onder vrouwen t.o.v.
mannen
Sterke afname van
werkgelegenheid in een
deel van de
Meierijgemeenten
Afname van
werkgelegenheid in de
landbouwsector

•

•

•

Ontwikkelingsmogelijkheden
landbouw nemen af door
uitgebreidere regelgeving en
ruimteclaims vanuit andere
functies
Onvoldoende personeel met
benodigde kennis om
innovaties door te voeren op
het gebied van landbouw
Beperkte samenwerking
tussen deelgebieden vormt
bedreiging voor de recreatie
sector

Milieusituatie:
•

•

•

Een groot deel van
Nationaal
Landschap het
Groene Woud is
gelegen in de
Meierij
Aantal gebieden
hebben
beschermingsstatu
s (ter bescherming
van aantal plantenen diersoorten)
Hoge
landschapskwaliteit

•

•

Streven naar
behoud, versterking
en ontwikkeling van
de kwaliteit van het
natuur en
cultuurhistorisch
landschap
Uitbouwen waarde
Nationaal Landschap
het Groene Woud
voor de Meierij

•

•

•

Landbouw zorgt voor
overlast in de vorm van
geuroverlast, verzuring,
vermesting en verdroging
en verlies landschappelijke
kwaliteit
Kritische depositiewaardes
en basisnormen voor
koper, nikkel, zink en
cadmium in grond en
oppervlakte water worden
overschreven
Veel gebieden met
cultuurhistorische waarde
zijn in agrarisch gebruik

•
•
•

Natuur- en milieu kwaliteit
staat onder druk
Verweving functies zorgt voor
schade aan natuur
Kwaliteit grond- en
oppervlaktewater wordt
bedreigd

Sociale kenmerken:
•

•

Hoge
dorpsbetrokkenhei
d, sociale cohesie
en
zelfwerkzaamheid
Sociale
communicatieve
omgeving, veel
organisaties en
vrijwilligerswerk.

•

•

Mogelijkheden om
cultuurhistorische
waarde van erfgoed
te behouden
Omschakeling
agrarisch
ondernemerschap
naar andere
activiteiten

•

Voorzieningenniveau in
landelijke gebieden niet
optimaal

•

•

Leefbaarheid in landelijk
gebied onder druk door
individualisering, toenemende
mobiliteit en verstedelijking
Sociaal maatschappelijke
problemen door beëindiging
agrarisch bedrijf
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Bijlage B

LEADER+ 2000-2006

LEADER + programma 2000-2006
In 1998 is het Innovatieplatform Duurzame Meierij (IDM) voortgekomen uit de WCL-adviescommissie.
Mede door het grote enthousiasme van alle betrokkenen is het IDM doorgegroeid naar een
zelfstandige stichting met een duidelijke visie en strategie. Het IDM wordt erkend als een regionale
organisatie die regionale initiatieven en projecten start, uitvoert en evalueert.
Partners in het gebied hebben daarbij voor diverse projecten in de Meierij een beroep gedaan op het
Europese programma LEADER+.
In 2001 heeft het IDM zich aangemeld als Plaatselijke Groep (PG) en het Ontwikkelingsplan
LEADER+ voor het gebied De Meierij opgesteld. Het programma heeft evenals andere Europese
programma’s een looptijd van 2000 tot en met 2006, met een uitloopmogelijkheid tot en met 2008. Op
basis van een langetermijnvisie is voor dit plan de volgende hoofddoelstelling geformuleerd:
Het ontwikkelen van een duurzaam en multifunctioneel platteland waar sociale en economische
ontwikkelingen samengaan met een behoud en versterking van natuurlijke, landschappelijke en
milieuwaarden.
De strategie om de hierboven beschreven doelstelling te bereiken, bestaat uit drie prioriteiten. Binnen
deze drie prioriteiten kunnen verschillende soorten projecten worden ondersteund. De belangrijkste
prioriteit, met 80 % van de financiële middelen, is de gebiedsgebonden strategie voor
plattelandsontwikkeling. De andere prioriteiten zijn samenwerking tussen plattelandsgebieden en
netwerk van alle plattelandsgebieden.
Binnen de gebiedsgebonden strategie heeft de PG gekozen om het thema Valorisatie van plaatselijke
producten en het thema Valorisatie van de natuurlijke en culturele hulpbronnen uit te werken. Vooral
de combinatie van beide thema’s is voor de PG van belang, omdat de ontwikkeling van natuurlijke en
culturele hulpbronnen niet kan plaatsvinden zonder de opwaardering van plaatselijke producten.
Binnen de twee thema’s zijn vijf actielijnen uitgewerkt:
• Actielijn 1: Korte lijnen tussen producent en consument;
• Actielijn 2: Kennistransfer en systeeminnovatie
• Actielijn 3: Versterking natuur en landschap;
• Actielijn 4: Economische waardering van multifunctionele landbouw;
• Actielijn 5: Duurzame ontwikkeling toeristische sector.
Uitvoering programma
Binnen het LEADER+ programma is een groot aantal projecten tot stand gebracht en gesubsidieerd.
Veel goedgekeurde projecten sluiten aan bij de actielijnen binnen het thema Valorisatie van natuurlijke
en culturele hulpbronnen (actielijn 3 tot en met 5). Het aantal projecten binnen de actielijnen 1 en 2
blijft echter achter.
Een belangrijk uitgangspunt dat het IDM voor de beoordeling van projecten heeft gekozen betreft de
‘systeembenadering’. Dit betekent dat projecten niet alleen op zichzelf moeten staan, maar dat ze ook
bijdragen aan een versterking van het ‘systeem’ in de Meierij en het ‘product’ Meierij. Projecten zijn
niet alleen een doel, maar ook een middel in deze systeembenadering en resultaten dienen leefbaar
en blijvend te zijn (lange termijn effecten). Dit betekent tevens dat ook andere (subsidie)wegen worden
bewandeld om projecten te financieren en uit te voeren. Indien een project wel aansluit bij de
systeembenadering, maar niet past binnen het LEADER+ programma worden andere programma’s
gezocht om dit project toch doorgang te laten vinden. Daarnaast is door het IDM als PG gestuurd op
aspecten als innovativiteit, duurzaamheid en overdraagbaarheid, waarmee tijdens de
uitvoeringsperiode steeds meer ervaring is opgedaan.
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In het begin van de programmaperiode zijn relatief veel kleinschalige projecten goedgekeurd. Deze
projecten waren noodzakelijk geacht voor het creëren van dynamiek en actiebereidheid op lokaal
niveau, maar hadden vaak een beperkt ‘structuurversterkend’ karakter. De laatste jaren is dit beeld
veranderd. De nadruk heeft meer gelegen op grootschalige projecten (in termen van financiële
omvang) die een structurele bijdrage leveren aan de versterking van het systeem en het product
Meierij. De betrokken partijen zijn dan ook positief over de goedgekeurde projecten en de behaalde
resultaten. Belangrijk voordeel is geweest dat de PG kon voortborduren op de kennis en ervaringen uit
de WCL periode (Waardevol Cultuurlandschap). Daardoor kon een vliegende start worden gemaakt en
was er in vergelijking met andere PG’s binnen en buiten de provincie minder sprake van kinderziektes
en opstartmoeilijkheden.
De samenwerking in het gebied is met het LEADER+ programma dan ook verder geïntensiveerd en
geprofessionaliseerd. De organisatie staat, procedures en producten zijn verder ontwikkeld met als
resultaat dat de PG – en het IDM in bredere context – steeds herkenbaarder is in de streek.
LEADER+ beoogt kleinschalige initiatieven vanuit een bepaalde filosofie te stimuleren. Logisch gevolg
is dat juist kleinschalige en minder professionele organisaties (stichtingen, verenigingen,
vrijwilligersorganisaties, etc.) een beroep moeten kunnen doen op een LEADER+ bijdrage. De
ervaring leert dat dit niet altijd haalbaar is, omdat deze organisaties de kennis en ervaring niet hebben
en terugschrikken van de eisen en voorwaarden die Europa stelt. Het IDM heeft zich via haar
secretaris, bestuursleden of commissieleden in veel gevallen actief opgesteld om deze organisaties te
ondersteunen.
Conclusie voor de toekomst
De meerwaarde van LEADER+ heeft zich niet alleen beperkt tot de goedgekeurde projecten.
LEADER+ heeft ertoe bijgedragen dat meer mensen en partijen bereikt zijn en betrokken zijn geraakt
bij de ontwikkeling van de regio. LEADER+ heeft bijgedragen tot de spreekwoordelijke
‘olievlekwerking’. Dit blijkt ook uit het feit dat diverse andere projecten zijn geïnitieerd en ondersteund,
die met andere middelen dan LEADER+ zijn gefinancierd en een structuurverstekende werking
hebben.
Het IDM heeft in de loop van de tijd een duidelijke visie ontwikkeld als het gaat om de duurzame
ontwikkeling van de Meierij. Ontwikkeling van het gebied wordt noodzakelijk geacht, maar wil het
toekomstbestendig zijn dan kan dit slechts als het een duurzame ontwikkeling is met aandacht voor
planet, people en prosperity (drie p’s). De nadruk die IDM als plaatselijke groep op het aspect
duurzaamheid binnen de uitvoering van het LEADER+ programma heeft gelegd, is zichtbaar in het
grote aantal projecten gericht op cultuurhistorie en natuurwaarden (biodiversiteit) en door het
ontwikkelen van de duurzaamheidsproef.
De partners in de Meierij hebben zich uitgesproken om de komende jaren in te zetten op thema’s die
de identiteit van de streek versterken (‘identiteitversterkers’). Uitgangspunt is dat het ‘product’ Meierij
verder ontwikkeld en beter vermarkt wordt, waarbij nauwe aansluiting wordt gezocht bij Nationaal
Landschap Het Groene Woud. Deze identiteitsversterkers kunnen ondergebracht worden in twee
centrale thema’s en vormen de komende jaren de speerpunten van beleid:
• biodiversiteit;
• branding.
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Bijlage C

Aansluiting POP2

Het Ontwikkelingsplan dat in het kader van LEADER is opgesteld door het IDM vormt een onderdeel
van het POP2. Daarmee moet het op meerdere wijzen aansluiten op de inhoud en uitgangspunten van
het POP2.
De lezer van dit OP kan de aansluiting uiteraard zelfstandig beoordelen op basis van een
vergelijking van het OP en het POP2. Desalniettemin is in deze bijlage nog een toelichting
opgenomen op de wijze waarop het OP van het IDM aansluit op de belangrijkste eisen die het
POP2 stelt.

Bijdrage aan de doelen van het POP2 / Europese Plattelandsverordening
Het POP2 geeft mede invulling aan de doelen van de Europese Plattelandsverordening. Het
LEADER plan van de Meierij is onderdeel van het POP2 en ondersteunt op haar beurt de doelen
van dit programma (en daarmee ook de doelen van de Plattelandsverordening).
De uitvoering van de ontwikkelingsstrategie in dit OP moet bijdragen aan de realisatie van de
doelstellingen zoals geformuleerd in een of meer van de in het POP2 onderscheiden assen. As 1 en 2
zijn vooral gericht op ondernemers in de landbouw en bosbouwsector terwijl as 3 meer gericht is op
plattelandsontwikkeling in de ruime zin van het woord. Per as is onderstaand een korte beschrijving
opgenomen.
As 1. Verbetering van het concurrentievermogen en de land- en de bosbouwsector
Concurrentieverbetering kan worden nagestreefd op verschillende niveaus: regionaal, landelijk
of op de Europese en wereldmarkt. Aangezien maatwerkoplossingen per regio kansrijk zijn en
innovatie centraal staat in deze as is het van groot belang om vanuit de kracht van het gebied
gezamenlijk een strategie te bepalen volgens welke de landbouw specifiek versterkt kan worden.
Hiertoe dienen kleinschalige pilots (innovatie, kraamkamerprojecten op gebied van innovatieve
landbouwpraktijken,
bedrijfsvoering,
ondernemerschap
en
bedrijfsopvolging)
en
samenwerkingsrelaties (tussen landbouwers onderling in de streek, maar ook tussen
landbouwers en andere actoren in het veld; producentengroepen, ketens etc.) opgezet of
versterkt te worden om de krachten te bundelen en het menselijk potentieel te versterken. Hierbij
hoort ook de uitwisseling van ervaringen en de bedrijfsvoering tussen Nederlandse regio’s en
over de grens binnen de EU (via de prioriteit samenwerking).
As 2. Verbetering van het milieu en het platteland
Het leggen van verbindingen tussen landbouw, natuur, milieu en water biedt perspectieven voor
duurzame oplossingen. Groene en blauwe diensten waarin deze integratieslag zichtbaar wordt,
vormen voorbeelden van samen optrekken in zowel de inhoudelijke sfeer als m.b.t. doelgroepen
en nieuwe organisatieverbanden op gebiedsniveau.
As 3. De leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie
De hoofddoelstelling van deze as komt voor een groot deel overeen met de hoofddoelstellingen
van het LEADER+-programma. De meeste maatregelen binnen deze as lenen zich goed voor
een aanpak via de LEADER werkwijze. Maatregelen op het gebied van zowel de verbetering van
de leefkwaliteit, de diversificatie van de plattelandseconomie als de instandhouding van het
landelijk en cultureel erfgoed zijn bijna per definitie het best uitvoerbaar via het gebiedsgerichte
spoor. Positieve ervaringen dienaangaande zijn breed verspreid en gedragen in Nederland.
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Binnen de drie assen zijn verschillende maatregelen geformuleerd. In onderstaande tabel is een
indicatie opgenomen van de raakvlakken tussen de thema’s uit de strategie van het OP en de
verschillende maatregelen uit het POP2.

Maatregelen as 1,2 en 3
POP2

Thema 1: Gebiedsgebonden
stimulering bedrijfsleven
Branding

Verbrede
landbouw
en kleinschalige
maakindustrie

Thema 2: Natuurlijke
en culturele gebiedswaarden

Toerisme
en recreatie

Biodiversiteit

Cultuurhistorie

As 1: Concurrentievermogen land- en bosbouwsector
111 Beroepsopleiding en voorlichting
114 Gebruik adviesdiensten
121 Modernisering landbouwbedrijven
123 Verhogen toegevoegde waarde land- en
bosbouwproducten
124 Samenwerking bij innovatie
125 Infrastructuur voor ontwikkeling van
landbouw en bosbouw
132 Deelname aan
voedselkwaliteitsregelingen
133 Activiteiten op het gebied van
voorlichting en afzetbevordering

√
√

√

√
√
√

√
√

√

√
√

√

As 2: Verbetering milieu en het platteland
212 Betalingen voor natuurlijke handicaps
aan landbouwers
214 Agromilieuverbintenissen
216 Niet productieve investeringen
221 Eerste bebossing

√
√

√

√

√
√
√

√
√

As 3: Leefkwaliteit platteland en diversificatie plattelandseconomie
311 Diversificatie van de agrarische
economie
312 Steun voor de oprichting van microondernemingen
313 Versterken van toeristische activiteiten
321 Basisvoorzieningen voor de economie
en de plattelandsbevolking
322 Dorpsvernieuwing en -ontwikkeling
323 Behoud en ontwikkeling landelijk
erfgoed

√

√

√

√
√

√

√
√
√

√
√

√
√

√
√

48

Samenhangend gebied, aansluitend op begrenzing van bestaande samenwerkingsverbanden
Een van de eisen die in het kader van het POP2 aan LEADER gebieden worden gesteld betreft de
eis dat het een samenhangend gebied moet zijn, dat op een logische manier is afgebakend. Het
LEADER gebied de Meierij is een gebied dat niet willekeurig is gekozen, maar een historie kent die
vele jaren terug gaat. Het IDM is de organisatie die zich sinds 1998 inzet om juist dit gebied
samenhangend en integraal te ontwikkelen. In de ontwikkelingsvisie van de Meierij neemt het
Groene Woud een prominente plek in. De natuurkern van dit Groene Woud is in hoofdzaak in de
Meierij gelegen. De ontwikkeling van dit gebied betreft echter niet alleen de natuurkern, maar dekt
ook de zogenaamde schil om de natuurkern heen. Juist deze schil heeft bijzondere kansen door
initiatieven te ontwikkelen die aansluiten op de kracht van het Groene Woud. LEADER gebied de
Meierij dekt deze “schil” en vormt daarmee een logisch en sterk samenhangend gebied met
eenduidige kansen en bedreigingen. Bovendien geldt dat het afgebakende gebied op deze wijze
herkend wordt door de partners en netwerken die hier een rol spelen. Initiatieven die worden
ontwikkeld richten zich in veel gevallen juist op dit LEADER gebied.
Bovendien overlapt het LEADER gebied de Meierij het reconstructiegebied de Meierij. Het
reconstructiegebied is afgebakend door de provincie Noord-Brabant. Een Reconstructiecommissie
is aangesteld met partners uit het gebied, die sturing geeft aan de reconstructieopgave in de Meierij.
De activiteiten die het IDM uitvoert – en via LEADER een impuls wil geven – ondersteunen de
reconstructiedoelstelling, via experimentele en lokaal gedragen initiatieven. Vanzelfsprekend
bestaat een goede samenwerkingsrelatie met de Reconstructiecommissie, onder meer verzekerd
door een gedeeltelijke overlap van de samenstelling van beide gremia.
Kritische massa
De Meierij bewijst al jaren dat het als gebied beschikt over de slag- en daadkracht om initiatieven
van de grond te trekken die daadwerkelijk van betekenis zijn. Het gebied is voldoende groot en
homogeen - en partners zijn voldoende ruimdenkend - om initiatieven tot stand te brengen die het
lokale belang overstijgen, maar daadwerkelijk op het belang van de streek zijn gericht. In de loop
der tijd zijn veel netwerken en samenwerkingsverbanden gesmeed, die een initiatiefrijke houding in
de toekomst garanderen. Het IDM beschikt zelf over organisatorische en financiële mogelijkheden
om dit proces te faciliteren. Bovendien bestaan sterke banden met de lokale partners in de Meierij
(gemeenten, verenigingen e.d.) die gewend zijn om niet alleen initiatieven binnen de Meierij van de
grond te trekken, maar deze ook financieel, inhoudelijk en organisatorisch willen ondersteunen. Veel
van deze partners zijn ook vertegenwoordigd in het bestuur van het IDM. Daarnaast geldt dat een
intensieve samenwerkingsrelatie bestaat met de provincie Noord-Brabant als het gaat om projecten
in de Meierij.
Betrokkenheid van lokale partners
Het proces om te komen tot een Ontwikkelingsplan voor de LEADER periode 2007 - 2013 is in de
Meierij al vroegtijdig gestart en grondig voorbereid. Begin 2006 heeft een evaluatie plaatsgevonden
van de stand van zaken binnen de LEADER+ periode 2000 - 2006. Bij de uitvoering van deze
evaluatie zijn alle partijen vertegenwoordigd in de plaatselijke groep intensief betrokken, zowel als
het gaat om het leveren van input als om de bespreking van de resultaten. De evaluatie was in het
bijzonder gericht op het creëren van een basis voor nadere prioriteitstelling voor de toekomst. Deze
prioriteitstelling is gericht op te maken keuzes in de resterende periode van het programma 2000 –
2006, maar ook bestemd als grondslag voor het Ontwikkelingsplan voor de periode 2007 – 2013
(zie ook bijlage B).
Eind 2006 is gestart met de voorbereiding van een nieuw Ontwikkelingsplan. Daarbij is
samenwerking gezocht met de PG Beerze-Reusel om te leren van de ervaringen die ook zij hebben
opgedaan in de periode 2000 – 2006 en te zoeken naar dwarsverbanden tussen beide plannen en
gebieden. Begin 2007 is daadwerkelijk gestart met het opstellen van het Ontwikkelingsplan. Een
gezamenlijke bijeenkomst is georganiseerd met de voltallige PG’s van zowel de Meierij als BeerzeReusel, waarbij verder is gediscussieerd over inhoudelijke, financiële en organisatorische keuzes
die uitgewerkt moeten worden binnen het nieuwe LEADER plan. Deze bijeenkomst is ook
opengesteld voor vertegenwoordigers van andere regio’s, die interesse hadden in de LEADER
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aanpak. De leden van de PG zijn gedurende het planvormingsproces steeds opnieuw betrokken bij
de uitwerking. Eind mei 2007 heeft wederom een gezamenlijke bijeenkomst van de PG’s van de
Meierij en Beerze-Reusel plaatsgevonden om de plannen te bespreken voordat deze worden
ingediend. Daarnaast zijn conclusies getrokken als het gaat om de mogelijkheden tot samenwerking
tussen beide PG’s als basis voor de uitvoeringsperiode.
De leden van de PG spelen evenals de leden van de commissies een zeer pro-actieve rol richting
ideedragers en projectuitvoerders binnen de Meierij. Sterke waarde wordt gehecht aan lokaal
draagvlak en betrokkenheid van zoveel mogelijk lokale organisaties. Ook aan de opbouw van lokale
samenwerkingsverbanden en netwerken is en wordt bijzonder veel aandacht besteed. Sterke lokale
betrokkenheid tijdens de uitvoering van het plan is dan ook verzekerd.
Samenstelling van de PG
Binnen het POP2 worden ook eisen gesteld aan de samenstelling van de Plaatselijke Groep (PG),
die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het LEADER programma. Binnen de Meierij vormt het
algemeen bestuur van het IDM ook de PG van het LEADER programma. Het IDM is een organisatie
met sterke wortels in de streek, iets dat ook tot uitdrukking komt in de samenstelling van haar
bestuur (oftewel de PG). Hoewel de mensen met nadruk op persoonlijke titel participeren, is de
samenstelling van de PG uiteraard niet willekeurig en is ervoor gezorgd dat alle lokale belangen
goed vertegenwoordigd zijn. De samenstelling voldoet dan ook aan de eisen die in het POP2
worden gesteld. Naast de samenstelling van de PG mag bovendien niet vergeten worden dat ook
de commissies die het IDM kent de lokale betrokkenheid nog eens verder versterken.
Meerwaarde ten opzichte van bestaande samenwerkingsverbanden
Zoals beschreven in hoofdstuk 2 van dit OP heeft het IDM een eigen en bewezen succesvolle visie
op de ontwikkeling van de Meierij, die herkenbaar is en gewaardeerd door het gebied. De
meerwaarde van het IDM als PG is dan ook gelegen in deze visie, die sterk stuurt op innovatieve en
lokaal gedragen oplossingen voor vraagstukken in het landelijke gebied.
Daarnaast legt het IDM een unieke verbinding tussen overheden (Rijk, waterschappen, provincie en
gemeenten), semi-publieke organisaties en de private sector in het gebied. Deze verbinding is
gedeeltelijk letterlijk zichtbaar in de samenstelling van het IDM, maar daarnaast ook in de
betrokkenheid bij initiatieven die worden ontwikkeld.
Het IDM genereert hierdoor veel dynamiek en zinvolle initiatieven binnen het gebied, waarbij zij ook
stuurt op samenhang en samenwerking. Daarmee draagt het IDM zorg voor een basis, waar andere
organisaties (bijv. provincie) en samenwerkingsverbanden (bijv. reconstructie) weer de vruchten van
plukken. Dit is onder meer zichtbaar in het gegeven dat het IDM in de LEADER+ periode 2000-2006
niet alleen veel initiatieven via LEADER+ heeft kunnen ondersteunen, maar ook een groot aantal
andere initiatieven – niet passend binnen LEADER+ - succesvol heeft kunnen doorverwijzen naar
andere organisaties.
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Bijlage D

Indicatoren en streefwaarden

Ten behoeve van de monitoring van de resultaten van de LEADER strategie in de Meierij zijn
onderstaande indicatoren geselecteerd. Gebruik is gemaakt van indicatoren die zijn opgenomen in het
POP2. Naast de indicatoren die worden gehanteerd voor as 4 is aansluiting gezocht bij de indicatoren
voor de andere assen van het POP2. De lijst van indicatoren is naar waarschijnlijkheid niet uitputtend,
het betreft een selectie van indicatoren die op voorhand het beste lijken aan te sluiten bij de voorziene
acties. De streefwaarden betreffen een raming en hebben een indicatief karakter.
Algemene Indicatoren voor As 4 (Leader benadering)
Subthema / indicator

Streefwaarde

41 Invoering Leader benadering en plaatselijke groepen
Aantal Leader-groepen gerealiseerd:
•
Nieuwe Leader groepen
•
Bestaande Leadergroepen (gesteund in de periode 2000-2006)
•
Totale oppervlakte van de Leader-gebieden (km2)
•
Totale omvang van de bevolking in Leader-gebieden
•
Het aantal gerealiseerde projecten dat experimenteel van karakter is, ‘bottom up’ tot stand is
gekomen of een multisectoraal karakter heeft
•
De mate waarin private cofinanciering is gerealiseerd (= “multiplier”, d.w.z. de factor waarmee EUgeld wordt vermeerderd met nationaal publiek en privaat geld)
411 Concurrentiekracht; 412 Milieu / Landbeheer; 413 Kwaliteit leefomgeving / diversificatie
Aantal projecten dat volgens de Leaderaanpak tot stand is gekomen, onderverdeeld naar projecten
die:
•
aansluiten bij de doelstelling as 1, zowel naar toegepaste maatregel als bij de as als zodanig
•
aansluiten bij de doelstelling as 2, zowel naar toegepaste maatregel als bij de as als zodanig
•
aansluiten bij de doelstelling as 3, zowel naar toegepaste maatregel als bij de as als zodanig
De totale omvang van de steun die door elke Leadergroep is verleend.

0
1
511 km2
135.560
36
2,4

6
4
23

Het aantal eindbegunstigden, onderverdeeld naar
•
personen onderverdeeld in geslacht, leeftijd boven de 25 of 25 of jonger
•
private sector
•
publieke sector
•
* Leadergroep
421 Uitvoering van samenwerkingsprojecten

33

Aantal gerealiseerde samenwerkingsprojecten
Onderverdeeld in:
•
inter-territoriale samenwerking
•
transnationale samenwerking

5

en :
•
aansluiten bij de doelstelling as 1, zowel naar toegepaste maatregel als bij de as als zodanig
•
aansluiten bij de doelstelling as 2, zowel naar toegepaste maatregel als bij de as als zodanig
•
aansluiten bij de doelstelling as 3, zowel naar toegepaste maatregel als bij de as als zodanig
Aantal deelnemende Leadergroepen bij de samenwerkingsprojecten
431 Beheer van de plaatselijke groep, verwerving van vakkundigheid en de dynamisering van
het gebied
Aantal ondersteunde projecten
Onderverdeeld naar:
•
studies over het desbetreffende gebied
•
activiteiten om informatie over het gebied en het de lokale ontwikkelingsplan te verschaffen
•
training van de stafleden die betrokken zijn bij voorbereiding en implementatie van een lokaal
ontwikkelingsplan
•
promotie-activiteiten
•
* andere

2
3
1
4
4

3
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Onderstaande indicatoren komen overeen met de indicatoren uit As 1
Subthema / indicator

Streefwaarde

111 Beroepsopleiding en voorlichting
Aantal deelnemers aan opleiding/voorlichting (unieke personen);
uitgesplitst naar:
A. aantal gevolgde trainingen en opleidingen;
B. aantal ontvangen adviezen
C. aantal deelnemers aan demonstratieprojecten;
D. aantal deelnemers aan praktijknetwerken.

6

Aantal ontvangen trainingsdagen (van alle deelnemers); uitgesplitst naar
aantal gevolgde trainingen en opleidingen;
aantal ontvangen adviezen
aantal deelnemers aan demonstratieprojecten;
aantal deelnemers aan praktijknetwerken.

9

123 Verhogen toegevoegde waarde van land- en bosbouwproducten
Aantal gesteunde bedrijven.
Onderverdeeld in:
omvang bedrijf (micro/klein; medium; semi-groot; anders)
type sector: landbouw (akkerbouw, tuinbouw, wijn, permanente gewassen; melk; weidevee (m.u.v.
melk); varkens en pluimvee; gemengd allen uitgesplitst naar biologisch en anders); bosbouw;
voedingsindustrie
soort activiteit: verwerking/marketing; ontwikkeling

3

Totale investeringsvolume.
Onderverdeeld in:
omvang bedrijf (micro/klein; medium; semi-groot; anders)
type sector: landbouw (akkerbouw, tuinbouw, wijn, permanente gewassen; melk; weidevee (m.u.v.
melk); varkens en pluimvee; gemengd allen uitgesplitst naar biologisch en anders); bosbouw;
voedingsindustrie
soort activiteit: verwerking/marketing ; ontwikkeling

€ 90.000

124 Samenwerking bij innovatie
Aantal ondersteunde samenwerkingsinitiatieven:
onderverdeeld naar:
Sector (landbouw/voedingssector/ beide voorgaande/bosbouw)
Soort samenwerkingsinitiatief (ontwikkeling nieuw product/ nieuwe proces/nieuwe technologie/
gemengd)

2

133 Activiteiten op het gebied van voorlichting en afzetbevordering
Aantal begunstigde acties
onderverdeeld naar:
•
soort kwaliteitsschema
•
productcategorie

2
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Onderstaande indicatoren komen overeen met de indicatoren uit As 2
Subthema / indicator

Streefwaarde

216 NIET-PRODUCTIEVE INVESTERINGEN
Aantal landbouwers en andere landbeheerders die steun ontvangen.

2

Onderverdeeld naar:
a) investeringen gelinked aan:
1. agromilieuverbintenissen, 2. overige agromilieudoelen
b) investeringen gelinked aan verbeteren van de publieke waarde in:
1. Natura 2000 gebied, 2. overige gebieden met hoge natuurwaarden
Totaal volume aan materiele en immateriële investeringen gedaan door de landbouwer of overige
landbeheerders.
Onderverdeeld naar:

€ 60.000

investeringen gelinked aan:
1. agromilieuverbintenissen, 2. overige agromilieudoelen
investeringen gelinked aan verbeteren van de publieke waarde in:
1. Natura 2000 gebied, 2. overige gebieden met hoge natuurwaarden
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Onderstaande indicatoren komen overeen met de indicatoren uit As 3
Subthema / indicator

Streefwaarde

311 Diversificatie naar niet-agrarische activiteiten
Aantal begunstigden
Totaal aan investeringen in euro’s (totaal materieel en immaterieel)
Aantallen diversificatieacties onderscheiden naar:
−
toerisme
−
ambachtelijke activiteiten
−
energieproductie
−
zorgverlening
−
overig

8
€ 160.000
8

313 Bevordering van toeristische activiteiten
Aantal activiteiten gericht op de bevordering van toeristische activiteiten
Totaal van alle investeringen (totaal privaat en publiek)

3
€ 90.000

Toeristische infrastructuur aangelegd:
fietspaden
wandel/ruiterpaden paden
vaarroutes

1

Toeristische infrastructuur verbeterd:
fietspaden
wandel/ruiterpaden paden
vaarroutes

2

323 Instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed
Aantal ondersteunde acties voor investeringen voor het behoud en de opwaardering van het landelijk
erfgoed / het Nationaal Landschap ‘Het Groene Woud’
Totaal investeringsvolume
Ingerichte natuurgebieden (ha)
Ecologische verbindingszone (km)

3

€ 120.000
1
0,25

Aantal cultuurhistorische objecten (stuks)

2

341 Verwerving van vakkundigheid en dynamisering met het oog op de opstelling en de
uitvoering van een plaatselijke ontwikkelingsstrategie
Aantal ondersteunde acties gericht op verwerving van deskundigheid en dynamisering van een gebied

4

Aantal ondersteunde publiek-private partnerschappen (PPP) die in het kader van Leader worden
opgericht.
Aantal deelnemers in deze projecten

3
20
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Bijlage E

Beoordelingsprocedure van projecten

Het succes van het ontwikkelingsplan is grotendeels afhankelijk van de kwantiteit en kwaliteit van de
projecten die worden ingediend en goedgekeurd. Onderstaand wordt in een aantal stappen dit proces
beschreven en wordt de rol van de PG in dit proces verduidelijkt.
Stap 1: oriëntatiefase
De PG zal op een actieve wijze potentiële projectindieners benaderen om projecten in te dienen. De
PG is het eerste aanspreekpunt voor potentiële projectindieners. Indien een partij een idee heeft, kan
deze worden uitgenodigd om in de vergadering van de PG zijn of haar plan toe te lichten. Bij deze
gelegenheid wordt door de aanvrager kort ingegaan op de doelstelling, inhoud, planning en
kosten/financiering van het project, alsmede de aansluiting/meerwaarde van het project bij LEADER.
De PG zal aangeven in hoeverre het project kansrijk is binnen LEADER. Indien deze reactie positief is,
zal de PG eventueel aanvullende opmerkingen en suggesties doen om de aansluiting met het
ontwikkelingsplan en de kwaliteit van het voorstel te verbeteren.
Stap 2: uitwerken projectvoorstel
De eerste aanvraag zal door de projectindiener verder uitgewerkt worden in een projectvoorstel.
Daarbij vindt ondersteuning plaats door het secretariaat of individuele leden van de PG en kan voor
eventuele technische of financiële vragen de provinciale coördinator worden benaderd. In deze stap
wordt het projectvoorstel inhoudelijk en technisch uitgewerkt zodat het gereed is voor definitieve
indiening. Bij een positieve inhoudelijke en technische beoordeling zal aan de projectindiener worden
gevraagd om een formeel aanvraagformulier van de provincie in te vullen.
De PG zal op de hoogte worden gebracht van de voortgang van dit proces.
Stap 3:voorleggen definitief projectvoorstel in PG
Het definitieve projectvoorstel en aanvraagformulier worden voorgelegd in de PG. Het secretariaat van
de PG zal een advies opstellen voor alle leden van de PG. Indien het project vooraf door het
secretariaat en de provincie (nog) niet positief wordt beoordeeld worden bij voorkeur in overleg vooraf
de noodzakelijk geachte veranderingen doorgevoerd, alvorens het met een advies in de PG wordt
gebracht.
Op basis van het advies beoordeelt de PG het project. Bij een positief besluit geeft het secretariaat
van de PG een zwaarwegend advies aan Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Brabant.
De projectindiener wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit van de PG.
Stap 4: formele goedkeuring projectvoorstel
GS Noord-Brabant zullen uiteindelijk het projectvoorstel met het daarbijbehorende zwaarwegende
advies beoordelen. De provincie zal de PG op de hoogte brengen van dit besluit. Bij definitieve
goedkeuring door GS zal een beschikking worden afgegeven aan de projectindiener. Tegelijkertijd met
de beschikking ontvangt de projectindiener een uitvoeringsovereenkomst inclusief alle (financiële)
voorwaarden waaraan voldaan moet worden.
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Bijlage F

Samenwerkingsovereenkomst PG Beerze-Reusel en PG de Meierij

56
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Bijlage G

Samenvatting: LEADER in de Meierij

Voor u ligt het LEADER Ontwikkelingsplan 2007-2013 De Meierij. Een plan dat tot stand is gekomen
door samenwerking tussen de diverse partners in dit gebied onder regie van het Innovatieplatform
Duurzame Meierij (IDM). De voorbereiding op de komende (LEADER) periode is begin 2006 gestart.
Een zelfevaluatie van het IDM legde de basis voor een breed gedragen prioriteitstelling voor de
toekomst. Daar is vervolgens op voortgebouwd, een traject dat is uitgemond in een effectieve en
innovatieve ontwikkelingsstrategie voor het landelijk gebied van de Meierij.
Effectiviteit en innovatie: twee kwaliteiten die sinds 1998 het functioneren kenmerken van het IDM als
streekgerichte organisatie. Een periode waarin het IDM zich qua naam en aanpak herkenbaar heeft
gevestigd binnen de streek, een waardevolle partner is geweest voor de provincie en andere
organisaties en een katalysatorfunctie heeft gehad voor processen als de reconstructie. Het was ook
een periode waarin concrete resultaten zijn geboekt: een duurzame verbetering van de streek, het van
start gaan van actieve lokale netwerken en het organiseren van waardevolle samenwerkingsrelaties
binnen en buiten Nederland. Resultaten die niet zijn geboekt door te kiezen voor gebaande wegen,
maar door te durven experimenteren. Het projectenboek ‘Van dromen naar daden in de Meierij’ dat is
bijgevoegd levert daarvan een overtuigend bewijs.
Deze resultaten waren nooit geboekt als het IDM de afgelopen jaren niet de kans had gekregen om
als Plaatselijke Groep de LEADER aanpak in praktijk te brengen. En dat wil het IDM in de komende
periode ook: de functie van Plaatselijke Groep en de mogelijkheid om Europese middelen in te zetten
in het kader van het LEADER initiatief. De Meierij kent immers nog steeds even veel kansen als
uitdagingen. Als belangrijk natuurgebied met een groot deel van Het Groene Woud binnen haar
grenzen, als typisch Brabants cultuurlandschap en als waardevol platteland middenin het stedelijke
netwerk BrabantStad. Dit vraagt om voortzetting, uitbouw en benutting van draagvlak en initiatieven
die de afgelopen jaren zijn gecreëerd.
De strategie die de partners in de Meierij daarvoor hebben uitgewerkt is vernieuwend, ambitieus en
doeltreffend. Versterk de economische vitaliteit van de streek door op duurzame wijze gebruik te
maken van de sterke natuurlijke, ecologische en cultuurhistorische waarden van het gebied, dat is ons
motto. Deze strategie is ook kenmerkend voor de LEADER benadering: innovatief, bottom-up gestuurd
en met inbreng van lokale partners. Thema’s die centraal staan zijn branding, verbrede landbouw en
kleinschalige, streekgebonden maakindustrie en toerisme en recreatie. Daarnaast hebben we
aandacht voor biodiversiteit en cultuurhistorie. Het Groene Woud speelt hierin een prominente rol.
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Bijlage H

Gebiedsafbakening

Het LEADER gebied de Meierij volgt de begrenzing van het reconstructiegebied de Meierij. Het
reconstructiegebied omvat de gemeenten Dongen, Loon op Zand, Tilburg, Haaren, Vught, Boxtel,
Best, Sint-Oedenrode en Son en Breugel en een deel van de gemeenten Oisterwijk en Heusden.
In het LEADER gebied de Meierij zijn (delen van) de grotere kernen uitgesloten. Naast Tilburg (de
enige kern groter dan 30.000 inwoners) gaat het om de (delen van de) kernen Best, Boxtel, Dongen,
Drunen, Kaatsheuvel, Oisterwijk, Tilburg en Vught. In onderstaande tabel is gedetailleerd – op
buurtniveau – aangegeven welke delen zijn uitgesloten.

Kerncijfers wijken en buurten 2006, CBS

Gemeente

Wijken

uitgesloten buurten

inwonertal

Best
Wijk 00 Best
Best

9.970

Boxtel
Wijk 00 Boxtel
Boxtel-Centrum (exclusief groenzone Dommel)
Boxtel-Oost

7.400
9.690

Dongen
Wijk 00 Dongen-Centrum
Dongen
Dongen-West

14.540
7.570

Braken-Oost
Braken-West
Venne-Oost
Venne-West

2.580
2.750
6.370
5.420

Kaatsheuvel

15.120

Heusden
Wijk 00 Drunen

Wijk 01 Kaatsheuvel
Oisterwijk
Wijk 00 Oisterwijk
Oisterwijk-Centrum
Omgeving Waterhoef en Klompven
Omgeving Bunders en Levenskerk
Omgeving ’t Westend en ’t Seuverick
Pannenschuur

1.860
3.410
4.080
2.960
5.600

Moergestel
Omgeving Vinkenberg en Heuvelstraat
Omgeving Broekzijde
Verspreide huizen in het Westen en Noord
Verspreide huizen in het Oosten en Zuide

5.160
180
120
250
340

Wijk 01 Moergestel
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vervolg
Kerncijfers wijken en buurten 2006, CBS

Gemeente

Wijken

uitgesloten buurten

inwonertal

Tilburg
Wijk 00 Centrum
Centrum

5.710

Wijk 01 Oud-Zuid
Tivoli
Armhoef
Jeruzalem
Hoevenseweg
Broekhoven
Oude Dijk
Trouwlaan
Korvel
Rooi Harten
Hagelkruis

4.940
2.160
1.040
270
6.740
1.000
4.490
11.460
1.200
4.370

Wijk 02 Oud-Noord
Besterd
Gasthuisstraat
Hasselt
Het Goirke
Groeseind
Hoefstraat
Koestraat
Loven
Industriestrook Goirke-Kanaaldijk
Industriestrook Lovense-Kanaaldijk

3.060
5.460
5.950
4.280
540
5.410
1.710
3.640
140
810

Wijk 03 West
Zorgvlied
De Reit
Mariaziekenhuis-Vredeburcht
Het Zand
Het Wandelbos
De Oude Warande

3.980
5.340
630
10.860
8.310
20

Wijk 04 Noord
Stokhasselt
Vlashof
De Schans
De Lijnse Hoek
De Quirijnstok

7.290
4.640
3.870
2.880
3.990

Wijk 05 Oost
Industrieterrein-Oost
Industrieterrein Loven
Bosscheweg
Moerenburg

40
480
210
70
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vervolg
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Gemeente

Wijken

uitgesloten buurten

inwonertal

Wijk 06 Zuid
Koningshoeven
Groenewoud
Het Laar
De Blaak
Katsbogten
Buitengebied Zuidwest

100
7.840
170
6.470
80
660

Wijk 08 Reeshof
Heyhoef
Gesworen Hoek
Huibeven
Heerevelden
Campenhoef
Tuindorp de Kievit
Dongewijk
Dalem
Koolhoven
Witbrant

340
4.210
5.760
2.710
2.500
12.180
2.100
6.420
30
2.140

Vught
Wijk 00 Vught
Centrum
Taalstraat en omgeving
Loyola en omgeving
Loonsebaan
Villapark
Schoonveld

3.490
1.900
1.820
1.010
690
2.690

Voorburg en omgeving
Molenstraat en omgeving
De Baarzen
De Vughtse Hoeven

1.330
2.660
3.230
3.070

Wijk 01 Vught-Zuid

8904.070627
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