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1.

Gebiedsbeschrijving Zeeuwsch-Vlaanderen

1.1

Algemene kenmerken

Zeeuwsch-Vlaanderen telt 107.741 inwoners en heeft een bevolkingsdichtheid van 94 inwoners per
2
km (zie tabel 1). Zeeuwsch-Vlaanderen bevat geen kernen groter dan 30.000 inwoners, het gehele
gebied Zeeuwsch-Vlaanderen wordt voorgedragen als LEADER gebied..
Tabel 1: Bevolking en oppervlakte Zeeuwsch-Vlaanderen
Plaatsnaam

1

Terneuzen
Hulst
Sluis
Totaal

1

Inwoners 2007

55. 415
28.013
24.313
107.741

Oppervlakte (km2)

317,78
251,09
308,41
1.147,28

Inw. per km2

174
112
79
94

In 2003 heeft er een herstructurering van gemeentes plaatsgevonden. Terneuzen is samengevoegd met
Axel en Sas van Gent, Hulst met Hontenisse en Sluis met Oostburg.
Bron: Gemeentelijke tellingen, 2007

De gemeente Sluis ligt aan de Noordzee en trekt toeristen door het strand, de jachthaven en het
dagtoerisme. Cadzand is de bekendste badplaats. Ook de oude vestingstadjes Sluis en Aardenburg
worden vaak geprezen. De gemeente Terneuzen ligt in het midden van Zeeuwsch-Vlaanderen en
omzoomt het industriële Kanaal van Gent naar Terneuzen. Terneuzen is het belangrijkste centrum
voor werkgelegenheid in de regio. Een attractie is het mosseldorp Philippine. De gemeente Hulst in het
oosten profileert zich als de "meest Vlaamse stad" van Nederland. Vooral de Bourgondische levensstijl
van de vestingstad Hulst trekt veel Belgische toeristen.
Zeeuwsch-Vlaanderen is met een bevolkingsdichtheid van 94 inwoners per km² een dunbevolkte regio
voor Nederlandse begrippen. Het is bovendien een stuk dunner bevolkt dan de Vlaamse provincies ten
zuiden van het gebied.
Een directe bedreiging van de leefbaarheid is
dat, in afwijking van het Zeeuwse beeld, de
totale bevolking in Zeeuwsch-Vlaanderen, en
in het bijzonder West-Zeeuwsch-Vlaanderen,
al vanaf 2005 afneemt. (Terwijl de totale
Zeeuwsche bevolking de komende decennia
zal stijgen met 7%). Daarbij is in sterke mate
sprake
van
vergrijzing.
Volgens
de
Bevolkingsprognose 2005 van de provincie
Zeeland zal de leeftijdsopbouw van de
Zeeuwse bevolking de komende 25 jaar
ingrijpend veranderen. Het aandeel inwoners
tot 60 jaar zal sterk dalen, het aandeel 60plussers behoorlijk stijgen, vooral na 2010. Het
percentage jongeren zal licht dalen. De
grootste daling zit in de leeftijdsgroep van
‘spitsuur en consolidatie’, de 30 tot 60 jarigen.
Deze dalende trend is al in 1996 begonnen.
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1.2

Economische situatie

Algemeen
De economische kracht van de afzonderlijke regio’s en Zeeland als geheel ligt onder het gemiddelde.
Dit is al jaren het geval. Zeeland behoort, evenals de regio’s in Noord-Nederland, tot de economische
periferie van ons land met relatief beperkte economische activiteiten. Sectoren als de agrarische
sector, de industrie, logistieke dienstverlening en toerisme spelen een belangrijke rol, maar worden
niet gekenmerkt door een hoge dynamiek.
Ten aanzien van de economische groei scoort de provincie in vergelijking met de andere regio’s in
Nederland echter beter. Zeeuwsch-Vlaanderen is daardoor – evenals de rest van Zeeland – gestegen
op de economische ranglijst van de 40 Nederlandse regio’s van de Rabobank, al blijft de positie (plaats
22, zie figuur 1) bescheiden. Een sterke kant van de huidige Zeeuwse economie en in het bijzonder
Zeeuwsch-Vlaanderen, is de chemische industrie in en rondom Terneuzen.

Figuur 1: Economische kracht en groei in Zeeland
(bron Rabobank, 2005)

In Zeeuwsch-Vlaanderen, een gebied met een weinig dicht wegen- en spoornetwerk, is de
bereikbaarheid van de arbeids- en afzetmarkt minder goed. Binnen Nederland is de regio vrij perifeer
gelegen: de reisafstanden naar de Randstad zijn relatief groot. De ligging van Zeeland en dan vooral
van Zeeuwsch-Vlaanderen, ten opzichte van Antwerpen, Gent en Brugge is wel gunstig.
Het lage opleidingsniveau van de beroepsbevolking is een groot probleem. Eén van de oorzaken
hiervoor is de ‘brain drain’ naar de Randstedelijke provincies. Om deze ontwikkeling tegen te gaan is
het van belang dat wordt geïnvesteerd in de diversiteit van het opleidingsaanbod en de aansluiting op
de vraag vanuit het bedrijfsleven. In Zeeuwsch-Vlaanderen zelf is het ROC Westerschelde gevestigd.
Dit is het enige opleidingsinstituut in Zeeuwsch-Vlaanderen voor middelbaar beroepsonderwijs. Naast
regulier onderwijs wordt ook contractonderwijs aangeboden. Het ROC Westerschelde kenmerkt zich
door intensieve samenwerking met het regionale bedrijfsleven. Hoger beroepsonderwijs wordt
aangeboden door de Hogeschool Zeeland, met een locatie in Terneuzen (en twee locaties in
Vlissingen). In andere delen van Zeeland zijn nog andere onderwijsinstellingen gevestigd, zoals het
ROC Zeeland en het Groen College in Goes. Daarnaast is recent de Roosevelt Academy opgericht,
gevestigd in Middelburg en onderdeel van de Universiteit van Utrecht. De Roosevelt Academy is met
130 studenten de kleinste universiteit van Nederland en vormt een eerste stap in de richting van het
behoud van meer hoogopgeleiden in Zeeland.
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Economische betekenis industrie en havens
De grootste goederenstroom binnen Europa loopt over water
vanuit Nederland en België via de Rijn naar Duitsland, OostFrankrijk en Zwitserland. De Zeeuwse havens langs de
Westerschelde spelen op dit traject een belangrijke rol. De
Westerschelde is bovendien onmisbaar als toegang naar de
havens van Antwerpen en Gent. Over de Westerschelde vaart
een
gevarieerde
vloot
van
zeeschepen
en
binnenvaartschepen. Tussen de binnenlandse bestemmingen
in Nederland en België wordt jaarlijks meer dan 100 miljoen
ton vracht per schip vervoerd. De belangrijkste kanalen in
Zeeland zijn het Schelde-Rijnkanaal, vlak langs de grens met
Noord-Brabant, en het Kanaal van Gent naar Terneuzen.
Het havenschap Zeeland Seaports is de havenautoriteit die de Zeeuwse havens beheert en ontwikkelt.
Deze organisatie is ontstaan uit een fusie tussen de havenschappen Vlissingen en Terneuzen. Het
totale havengebied strekt zich uit op het grondgebied van de gemeenten Borsele, Terneuzen en
Vlissingen. Gemeten in overslag, toegevoegde waarde en werkgelegenheid zijn de Zeeuwse havens
Vlissingen en Terneuzen tezamen het derde havengebied van Nederland.
In Zeeuwsch-Vlaanderen is een aantal zeer kapitaalintensieve bedrijven gevestigd. In Terneuzen, het
economisch centrum van deze regio, zijn veel van deze bedrijven gelegen. Terneuzen heeft een
gunstige geografische ligging. Het Kanaal van Gent naar Terneuzen fungeert van oudsher als een
magneet voor vooral industriële ondernemingen en transportbedrijven (Kamer van Koophandel
Zeeland, 2004). Daarnaast heeft de aanleg van de Westerscheldetunnel in 2003 gezorgd voor een
betere verbinding met de andere Zeeuwse eilanden. Chemiebedrijf Dow Benelux in Terneuzen is de
grootste werkgever van Zeeland. Het bedrijf ontwikkelt op dit moment samen met Zeeland Seaports
het Value Park Terneuzen, een multimodaal ontsloten openbaar bedrijvenpark dat qua gebruik aansluit
bij het bestaande chemiecomplex rond Dow Benelux.
In tabel 2 is te zien dat de meeste personen werkzaam zijn in de sectoren handel, industrie en zorg.
De zakelijke dienstverlening is in Zeeuwsch-Vlaanderen zeer sterk ondervertegenwoordigd, ook
sectoren als overheid en onderwijs zijn minder vertegenwoordigd dan gemiddeld in Nederland.
Tabel 2: Werkgelegenheid in Zeeuwsch-Vlaanderen
Sector

Banen totaal
ZV

Landbouw
Industrie
Bouw
Handel
Horeca
Transport/communicatie
Financiële instellingen
Zakelijke diensten
Overheid
Onderwijs
Zorg
Overige diensten
Totaal

3.390
9.330
3.220
9.650
3.260
4.380
1.180
3.370
1.850
2.080
6.890
1.700
50.290

Banen totaal
NL

270.560
937.090
474.070
1.351.970
312.520
473.110
245.890
1.104.860
437.060
483.590
1.125.070
342.280
7.558.040

Percentage van
Totaal in ZV

Percentage van
totaal in NL

6,7 %
18,6 %
6,4 %
19,2 %
6,5 %
8,7 %
2,4 %
6,7 %
3,7 %
4,1 %
13,7 %
3,9 %
100 %

3,6 %
12,4 %
6,3 %
17,9 %
4,1 %
6,3 %
3,3 %
14,6 %
5,8 %
6,4 %
14,9 %
4,5 %
100 %

Bron: LISA, 2006
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Landbouw en Visserij
Zeeuwsch-Vlaanderen telt 1.680 primaire landbouwbedrijven, die gezamenlijk 72% van de oppervlakte
van het Zeeuwsch-Vlaamse platteland beslaan. De werkgelegenheid in deze sector bedraagt 3.390
arbeidsplaatsen. De productiestructuur wordt gekenmerkt door akkerbouw met traditionele producten
als aardappelen, granen, suikerbieten en vlas. Zeeuwsch-Vlaanderen vormt een kerngebied met
betrekking tot de vlasteelt. Ongeveer 66% van de gehele Nederlandse vlasproductie is afkomstig uit
Zeeuws-Vlaanderen. Intensieve veeteelt treft men voornamelijk aan in Oostburg, terwijl zowel in Oostals West-Zeeuwsch-Vlaanderen op beperkte schaal bloembollenteelt wordt uitgeoefend.
Naast de landbouwbedrijven spelen ook de verwerkende bedrijven een belangrijke rol. Wanneer deze
werkgelegenheid wordt meegewogen bedraagt de werkgelegenheid in de gehele agribusiness circa
6.700 arbeidsplaatsen.
Toch is de agrarische sector kwetsbaar. Dit heeft een aantal redenen:
• 62% van de bedrijfshoofden is ouder dan 50 jaar;
• 60% hiervan heeft geen bedrijfsopvolger;
• Frustratie van bedrijfsinvesteringen door teruglopende bedrijfsresultaten en een onzekere
toekomst;
• Toename van het aantal “deeltijd” -agrariërs.
Van de blijvende akkerbouwers is een groot deel een nevenactiviteit gestart, bijvoorbeeld in de
toeristische sector of op het gebied van agrarisch natuurbeheer. Verder vormt schaalvergroting in de
landbouwsector een noodzakelijke ontwikkeling om agrarische bedrijvigheid en werkgelegenheid te
kunnen behouden. De afgelopen periode is deze ontwikkeling in Zeeland al in behoorlijke mate
ingezet.
Naast landbouw vormt tevens visserij, vooral in Breskens, een belangrijke bestaansbron. De visafslag
van Breskens speelt zowel economisch als sociaal een dominante rol. De haven van Breskens heeft
meerdere functies. De haven is handelshaven, jachthaven en visserijhaven ineen. In het bijzonder de
visserijhaven met de vissersvloot en de gemeentelijke vismijn is van essentieel belang voor het
voortbestaan van de haven. De haven en de visserij zijn niet alleen beeldbepalend, maar ook een
belangrijke toeristische trekpleister. Tevens zorgt het zowel direct als indirect voor werkgelegenheid.
Behalve kotters en de visafslag kunnen namelijk ook groot- en detailhandelsbedrijven, horeca en het
visserijmuseum tot de visserijgerelateerde bedrijvigheid gerekend worden.

Recreatie en toerisme
Door de ligging aan de kust en de aantrekkelijke omgeving trekt Zeeland veel bezoekers. Het
Deltagebied biedt vele vormen van recreatie. Natuur en water zijn elementen waar bijna iedereen aan
denkt bij Zeeland. De regio wordt dan ook bezocht door natuurliefhebbers vanwege de diverse
natuurgebieden. Karakteristiek zijn de laaggelegen, drassige gebieden waar veel vogels foerageren en
broeden.
Het recreatienetwerk van Zeeland is na verloop van tijd steeds verder uitgebreid. Zeeland is de laatste
jaren uitgegroeid tot een fiets- en wandelland. Overal zijn routes uitgezet waar fietsers en skaters
kunnen genieten van de Zeeuwse natuur. Voor wandelaars zijn er ook veel mogelijkheden om via
kleine paadjes de meest uiteenlopende natuurgebieden te bezoeken.
Toch is Zeeland bij recreanten en toeristen vooral geliefd vanwege de mooie stranden. Met zo'n 600
kilometer kuststrook is er plaats genoeg voor het uitoefenen van verschillende watersporten. Niet
alleen de 42 jachthavens met zo'n 13.000 ligplaatsen zijn in het seizoen goed bezet, ook surfers en
zeilers zijn niet meer uit de Zeeuwse binnenwateren weg te denken. Andere sporten zoals de kano- en
roeisport, de sportvisserij, de duiksport en de zogenaamde 'snelle' watersporten als jet- en waterskiën
worden steeds vaker beoefend in en op de Zeeuwse wateren.
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De betekenis van recreatie en toerisme is de
afgelopen jaren vooral in het westelijk deel van
Zeeuwsch-Vlaanderen
steeds
belangrijker
geworden. Uit figuur 3 blijkt dan ook dat 7,3% van
de regionale werkgelegenheid zich in de sector
toerisme bevindt. In het westelijk deel van het
gebied loopt dit aandeel zelfs op tot naar
schatting bijna 40%.

Naast het dagtoerisme wordt er gebruik gemaakt van een gevarieerd aanbod aan
verblijfsaccommodaties. Bovendien is het toerisme niet meer totaal “weer”-afhankelijk, doordat er
diverse voorzieningen zijn gecreëerd die ook met minder weer bezocht kunnen worden. Dit zijn
natuurbezoekerscentra in het Zwin en Saeftinghe, het Family Funtasy Parc Toversluis in Sluis en
diverse binnenspeeltuinen. Ook de horeca is in de regio goed vertegenwoordigd. De bereikbaarheid
van Zeeuwsch-Vlaanderen voor toeristen en recreanten van buiten het gebied is sterk verbeterd door
de aanleg van de Westerscheldetunnel.
Veel toeristen verblijven tijdens hun vakantie in Zeeland op één van de 197 campings. De
bezettingsgraad op campings in Zeeland behoort tot de top van Nederland. Zeeland beschikt ook over
218 hotels en pensions en in totaal 64 bungalowparken. Toch is de populariteit afgenomen. De
Nederlandse toeristen boekten in 2005 ruim 8 miljoen overnachtingen, een afname van 24% ten
opzichte van 2004 zoals ook blijkt uit tabel 4.
Tabel 4: Ontwikkeling Nederlands toerisme in Zeeland
Aantal vakanties Aantal gasten
Aantal overnachtingen
2001 1.875.000
709.000
10.226.000
2002 1.681.000
661.000
11.394.000
2003 1.754.000
669.000
12.133.000
2004 1.559.000
648.000
10.617.000
2005 1.304.000
662.000
8.081.000

Als gevolg van externe factoren binnen en buiten de markt heeft de sector te maken met bedreigingen.
De concurrentie neemt toe doordat toeristen makkelijker en goedkoper naar een andere bestemming
met zee en zon kunnen reizen. Daarbij heeft Zeeuwsch-Vlaanderen te maken met een relatief smal
imago van zon, zee en strand vakantieoord. Bovendien verandert het consumentengedrag. Er is een
toenemende vraag naar kwaliteit en nieuwe vormen van vrijetijdsbesteding.
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1.3

Natuur en Landschap

De Zeeuwse natuur is de natuur van de Delta. Op de overgang van de grote rivieren naar de zee
hebben wind, zee en getij lange tijd vrij spel gehad. In combinatie met de lange geschiedenis van het
inpolderen, heeft dit geleid tot de typische Zeeuwse natuur en het typische Zeeuwse landschap.
Op de grens van land en water, zout en zoet en zand en klein zijn de belangrijkste Zeeuwse
natuurgebieden te vinden: de duinen, de deltawateren (met name Westerschelde) en de kreken. De
natuurwaarden in Zeeuwsch-Vlaanderen bevinden zich in
belangrijke mate in de kreekrestanten (Braakman), op de
dijken en in het oudlandkerngebied nabij Hengstdijk.
Daarnaast zijn buitendijks belangrijke natuurgebieden
gelegen, zoals het Verdronken Land van Saeftinge en Het
Zwin.
Verder
kent
Zeeland
waardevolle
cultuurlandschappen, zoals heggengebieden, poelgronden
en dijkenlandschappen.
De meest waardevolle natuurgebieden worden extra
beschermd via de Natuurbeschermingswet en/of de Vogelen Habitatrichtlijn. Daarnaast biedt de wet ruimtelijke
ordening met een natuurbestemming een basisbescherming. Een goede omgevingskwaliteit is van
belang om de Zeeuwse biodiversiteit verder te beschermen, met belangrijke waarden als stilte,
duisternis, het waterpeil, waterkwaliteit en luchtkwaliteit. In het algemeen geldt, zo blijkt uit het
Zeeuwse omgevingsplan, dat de milieukwaliteit in Zeeland relatief goed is ten opzichte van de
landelijke situatie. Lokaal bestaan echter wel degelijk knelpunten, met name in en rond de steden,
langs de transportassen en rond belangrijke economische zones. Verder vormt de op de landbouw
gerichte waterhuishouding op sommige locaties een knelpunt, hetgeen zich uit in verdroging en een
verslechterde kwaliteit door een teveel aan voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen.
Sinds medio jaren ’90 van de vorige eeuw is in Zeeland geïnvesteerd in de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS). De ontwikkeling van de EHS in Zeeland loopt voor ten opzichte van de landelijke situatie.
Doelstelling is de ontwikkeling van 5.372 hectare nieuwe natuur, waardoor bestaande natuurgebieden
kunnen worden uitgebouwd tot robuuste kerngebieden. Ongeveer 80% van de grond voor
natuurontwikkeling is inmiddels verworven, zo’n 55% is daadwerkelijk ingericht. Natuurontwikkeling
wordt zoveel mogelijk gesitueerd op slechte landbouwgronden, de goede landbouwgronden worden
zoveel mogelijk ontzien. Het accent ligt op typisch Zeeuwse natte natuur op de grens van land en
water, onder meer de binnenduinrand, oeverstroken van de deltawateren, vergroting van de
oudlandmoerassen en kreekherstel. Verder bestaat behoefte aan natte en droge ecologische
verbindingszones, waarbij de kerngebieden van de EHS een ecologisch netwerk kunnen vormen.
De kwaliteit van natuur en landschap heeft in Zeeland een sterke overlap met de cultuurhistorische
kwaliteit. Zoals hiervoor is beschreven is de natuur en het landschap in Zeeland in een lange periode
tot stand gekomen door een samenspel van natuurlijke ontwikkelingen en menselijke inspanningen. Dit
heeft geleid tot karakteristieke elementen in het landschap en een herkenbare uitdrukking van de
verschillende grondgebruikfuncties, zoals landsbouw, recreatie, natuur en stedelijke functies. Naast
natuurlijke en landschappelijke elementen, gaat het ook om karakteristieke elementen op het gebied
van industrie en waterwerken.
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1.4

Sociale vitaliteit

Een leefbaar gebied is een gebied waar mensen graag willen wonen en werken en zich inzetten voor
de kwaliteit van voorzieningen, woonomgeving en sociale verbanden. Het voorzieningenniveau en de
sociale samenhang zijn dus belangrijk.
In heel Nederland staat het voorzieningenniveau staat onder druk, zo ook in Zeeuwsch-Vlaanderen.
Door schaalvergroting verdwijnen voorzieningen in kleine kernen. Bovendien trekken veel jongeren
richting de Randstad, Brabant of België, omdat daar de opleidingsvoorzieningen veel uitgebreider zijn.
Dit heeft een negatief effect op het draagvlak voor specifieke voorzieningen in Zeeuwsch-Vlaanderen..
Toch zijn er in Zeeland gemiddeld meer voorzieningen dan in de rest van Nederland. De
voorzieningenindex geeft een goede indicatie voor de hoeveelheid voorzieningen. Op een schaal van 1
tot 5 waarbij een score van 5 aangeeft dat er geen voorzieningen zijn en een 1 staat voor de
aanwezigheid van alle voorzieningen, scoort Zeeland 1,7 versus 1,83 ten opzichte van de rest van
Nederland.
Dit relatief hoge aanbod van voorzieningen zorgt dat de inwoners van Zeeland een prettig woonklimaat
hebben. In Zeeuws-Vlaanderen hebben mensen alle vrijheid om landelijk te wonen. Bovendien scoort
deze regio relatief hoog als het gaat om het aantal winkel- en horecavoorzieningen.
Zeker in Zeeuws Vlaanderen zijn ontgroening, vergrijzing en ontvolking belangrijke bedreigingen. De
sociale vitaliteit en het draagvlak voor het behoud van voorzieningen staan daarmee de komende jaren
extra onder druk. De bevolkingssamenstelling zal de komende jaren vooral van de zorg- en
dienstensector een groei vragen. Volgens de huidige prognoses is het arbeidspotentieel daarvoor
echter niet in voldoende mate beschikbaar. Als gevolg van concurrentie vanuit België
kunnen dorpsvoorzieningen in Zeeuwsch-Vlaanderen gevaar lopen.
De sociale samenhang is sterk ontwikkeld. Het eenheidsgevoel is door de voortdurende strijd tegen
water sterker geworden. Ook op dit moment is de sociale cohesie nog erg sterk, met name door de
grote waarde die Zeeuwen hechten aan de familiebanden.
De perifeer gelegen regio kenmerkt zich tevens vanwege haar lage wegendichtheid. De belangrijkste
verkeersaders in het gebied zijn: N58, N60, N61, N62. De opening van de Westerscheldetunnel, die
het gebied met de rest van de provincie verbindt heeft de bereikbaarheid van het gebied ZeeuwschVlaanderen sterk verbeterd.
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1.5

SWOT analyse

Sterkte

Zwakte

Kans

Bedreiging

Demografie
• Bereikbaarheid is verbeterd

• Chemische industrie in Terneuzen
goed ontwikkeld (Value Park
Terneuzen)
• Agrarische en toeristische sector goed
ontwikkeld

• Agrarische sector prominente rol
• Visserij belangrijke bestaansbron

• Belangrijke natuurgebieden het Zwin
en het Verdronken Land van
Saeftinghe
• Milieuklimaat goed
• Gunstige ligging aan de kust en
aantrekkelijke omgeving

• Aantal voorzieningen ZeeuwsVlaanderen relatief hoog
• Sociale samenhang sterk ontwikkeld

• Bevolking neemt bovengemiddeld af
• Jongeren in Zeeland ‘behouden’
• Uitstroom van jongeren naar Randstad
en Brabant
Economische situatie
• Bereikbaarheid niet optimaal, zo ook
• Binden van jongeren en aantrekken
niet arbeidsmarkt
nieuwe bedrijvigheid
• Aantal toetredende bedrijven laag
• Mogelijkheden nieuwe bedrijven door
schepping goede voorwaarden
• Goede mogelijkheden tot
grensoverschrijdende samenwerking
met Vlaanderen
• Stimulering MKB bedrijven
Landbouw en visserij
• Door afnemende steun moeilijkheden • Blijvende
akkerbouwers
starten
voor landbouwers
nevenactiviteit.
• Agrarische sector kwetsbaar door • Schaalvergroting is in gang gezet en
‘oude’ bedrijfshoofden en beperkte
biedt kansen voor verder behoud
agrarische sector
opvolgers
Natuur en Landschap
• Beperkt draagvlak voor ontpoldering
• Milieubewustzijn behouden of
vergroten

Recreatie en toerisme
• Teruglopen bezoekersaantallen
• Verbeteren toeristische
routestructuren
• Versterken verblijfsrecreatie
• Regiopromotie
Sociale vitaliteit
• Voorzieningenniveau omlaag, onder
• Jongeren behouden door verbeteren
meer door wegtrekken jongeren
opleidingsvoorzieningen

• Sterke vergrijzing

• Laag opleidingsniveau; weinig
innovatie
• ‘Brain drain’

• Investeringsbereidheid blijft achter bij
rest van Nederland
• Beperkende regelgeving

• Natuurwaarden onder druk
• Verstedelijking, industrialisatie en
recreatie

• Wegtrekken van toeristen naar andere
bestemmingen door lage vliegtarieven

• Voorzieningenniveau onder druk
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2.

2.1

Visie & Strategie

Inleiding

In het eerste hoofdstuk is een gebiedsbeschrijving van Zeeuwsch-Vlaanderen opgenomen. Dit
vormt tezamen met ervaringen uit het verleden een belangrijke basis voor de visie en strategie
van dit ontwikkelingsplan. Bij het formuleren van een visie en strategie wordt daarnaast rekening
gehouden met de assen en maatregelen zoals die zijn verwoord in het
Plattelandsontwikkelingsplan 2007-2013 (POP2).

2.2

Visie voor de toekomst

Binnen het landelijk gebied zijn diverse aspecten en ontwikkelingen te herkennen die een stempel
drukken op de toekomst van ruimtelijke, economische en maatschappelijke structuur van
Zeeuwsch-Vlaanderen
De uitdaging voor Zeeuwsch-Vlaanderen
Uit de gebiedsbeschrijving komt de natuurlijke dynamiek die er bestaat tussen de stad en het
platteland met regelmaat naar voren. Naast bedreigingen omvat deze dynamiek ook kansen. Zo
werken inwoners van het landelijk gebied veelal in de steden en vormt het Zeeuwse platteland een
aantrekkelijk verblijfsklimaat voor de stedeling. Bovendien biedt zowel het stedelijk gebied als het
landelijk gebied ruimte voor diverse typen bedrijvigheid. De Plaatselijke Groep ZeeuwschVlaanderen (afgekort: PG) wil voorkomen dat mensen wegtrekken vanuit het platteland naar de
steden (‘leegloop’). Daarnaast is het belangrijk dat het gebied voor zowel bedrijven als
werknemers een aantrekkelijke omgeving blijft.
Zeeuwsch-Vlaanderen kent een aantal specifieke kenmerken die van invloed zijn op de wijze
waarop deze taakstelling kan worden bereikt. Zeeuwsch-Vlaanderen is een perifeer gelegen en
relatief dunbevolkte regio. Dit heeft effect op de draagkracht en het draagvlak in het gebied als het
gaat om initiatieven, voorzieningen en investeringsbereidheid. De PG richt zich dan ook op een
zorgvuldige aanpak met een evenwichtige spreiding in het gebied. Daarnaast vormt de
grensligging van Zeeuwsch-Vlaanderen een belangrijk kenmerk. De grens met Vlaanderen geeft
enerzijds beperkingen, door verschillen in onder meer cultuur, structuren en regelgeving.
Anderzijds biedt het ook bijzondere kansen, wanneer initiatieven en ontwikkelingen vanuit
grensoverschrijdend perspectief worden bekeken.
De omschreven ontwikkelingen zijn voor de PG aanleiding om in Zeeuwsch-Vlaanderen te willen
investeren. De wijze waarop wordt beschreven in dit LEADER ontwikkelingsplan. Hierin staan de
identiteit en kracht van het Zeeuwse platteland centraal. Het behoud van de eigen, karakteristieke
kwaliteiten van het plattelandsgebied Zeeuwsch-Vlaanderen vormt voor de PG één van de
uitgangspunten in de komende LEADER periode.

Waarom LEADER?
De ontwikkeling van Zeeuwsch-Vlaanderen is afhankelijk van diverse ontwikkelingen. Een deel
hiervan betreft ingrijpende autonome processen waar moeilijk grip op te krijgen is. Denk hierbij
aan overheidsmaatregelen en processen als globalisering en vergrijzing. Om hier op lokaal niveau
zo goed mogelijk mee om te gaan pleit de PG voor de LEADER aanpak: het ontwikkelen van
initiatieven op lokaal niveau om de verschillende ontwikkelingen te kunnen faciliteren. Deze
LEADER aanpak is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsplan, het zogenaamde POP2.
Binnen de LEADER benadering vormen draagvlak en organiserend vermogen op lokaal niveau de
belangrijkste kracht. De LEADER benadering wordt gekenmerkt door de volgende aspecten:
•
•
•
•
•

innovatief, experimenteel, vernieuwend
integrale en multisectorale aanpak
lokale samenwerking
bottom up benadering
leren van elkaar, delen van ervaringen

Concreet houdt het in dat activiteiten niet alleen in overeenstemming moeten zijn met het
vastgestelde beleid door lokale, regionale en andere overheden, maar tevens samenhang dienen
te vertonen met andere (toekomstige) activiteiten in het gebied. Het nastreven van een integrale
benadering staat het nastreven van bepaalde sectorspecifieke doelstellingen niet in de weg omdat
versterking van de ene sector een positieve spin-off kan hebben voor de ander. Activiteiten die
(mede) door het LEADER programma tot uitvoering worden gebracht dienen elkaar aan te vullen
en te versterken, zowel in resultaat als in continuïteit.
Ontwikkeling van het gebied wordt noodzakelijk geacht, maar willen we ook in de toekomst
effecten blijven behalen kan dit enkel als het een duurzame ontwikkeling is met aandacht voor de
3 P’s: ‘people, planet en profit’. Deze staan niet los van elkaar, maar overlappen elkaar op
sommige punten. Duurzaamheid is het voorzien in de behoeften van de huidige generatie zonder
de mogelijkheden van de toekomstige generaties aan te tasten. De PG legt dan ook nadruk op het
aspect duurzaamheid binnen de uitvoering van het LEADER programma. Het is een expliciet
onderwerp bij de ontwikkeling en beoordeling van initiatieven.
We stellen een gebiedsgerichte aanpak van het gebied voor. De ontwikkelingsrichting is drieledig:
versterking van de leefbaarheid, vergroten van de economische vitaliteit en het verbeteren van de
ruimtelijke kwaliteit. Op deze speerpunten wil de PG de komende LEADER periode inzetten:
Een leefbare omgeving voor iedereen
Leefbaarheid is een breed begrip maar omvat bovenal de aantrekkelijkheid en beleving van het
woon-werk- en leefklimaat. Diverse factoren bepalen dan ook de
Het Zeeland gevoel
mate van leefbaarheid. Denk hierbij aan de kwaliteit en
bestaat. Zeeuwen
bereikbaarheid van voorzieningen en de sociale cohesie. Inzetten
voelen zich verbonden
op leefbaarheid betekent inzetten op het versterken van de
met het eiland of het
economische en ruimtelijke kwaliteit en het benutten van de lokale
dorp waar ze vandaan
identiteit en kracht.
komen, maar voelen
zich vooral ook Zeeuw.
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Economische dynamiek op het platteland
Het stimuleren van de plattelandseconomie moet zich volgens de PG richten op het uitbreiden van
de mogelijkheden die het platteland biedt voor de eigen inwoners en de stedelingen.
Mogelijkheden bestaan hierin vooral in nadrukkelijk gebiedsgebonden bedrijvigheid als de
landbouw en visserij en de toeristisch-recreatieve sector. Deze sectoren hebben niet alleen een
belangrijke economische functie, maar zijn ook belangrijke ‘dragers’ van het landelijk gebied.
Hoogwaardige landschappelijke kwaliteiten
De gebiedskwaliteiten spelen een grote rol bij de
Ruimte en rust zijn een
economische ontwikkeling van het gebied. Wij zien het dan
typisch Zeeuwse voorraad. De
ook als plicht én uitdaging om de structuur van het gebied
relatieve schaarste aan rust
en de bijzondere kwaliteiten van Zeeuwsch-Vlaanderen te
koesteren en daar waar mogelijk verder te ontwikkelen.
en ruimte in de omliggende
Onze ambitie is om het behoud van de waardevolle
gebieden leidt tot een grote
kenmerken hand in hand te laten gaan met het benutten
waardering hiervan in Zeeland.
van deze ontwikkelingsmogelijkheden.

De wijze waarop LEADER bij kan dragen aan het realiseren van deze visie wordt in de doelstelling
en strategie nader uitgewerkt.
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2.3

Doelstelling en strategie

Vanuit de hiervoor beschreven visie stellen de betrokken partners in Zeeuwsch-Vlaanderen zich
gezamenlijk de volgende doelstelling voor de periode 2007-2013:
“Het ontwikkelen van een aantrekkelijk en duurzaam platteland waarbij het accent ligt op
het versterken van de leefbaarheid door het ontwikkelen en benutten van het economisch
potentieel in het gebied en het versterken van de landschappelijke waarden”
Het type projecten dat in de beschreven visie en bij de doelstelling past kan zeer divers zijn. De
PG biedt ruimte voor uiteenlopende initiatieven qua thematiek, omvang en partners. Centraal staat
dat projecten moeten bijdragen aan de ontwikkeling en versterking van de kernwaarden van het
gehele gebied. Belangrijk is in dat opzicht ook 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.
Er wordt gestreefd naar het behalen van concrete en tastbare resultaten. Hiervoor zet de PG in op
een goede balans tussen de verschillende initiatieven. Naast projecten gericht op onderzoek,
netwerkontwikkeling en kennisopbouw is het OP vooral gericht op activiteiten en resultaten die
door de inwoners en ondernemers in de streek ook daadwerkelijk beleefd kunnen worden.
De doelstelling is uitgewerkt in een strategie die aansluit bij de maatregelen die zijn onderscheiden
in het POP2. Het POP2 richt zich op de ontwikkeling van het landelijk gebied en vormt daarmee
ook het kader voor het ontwikkelingsplan LEADER. Het POP2 kent drie inhoudelijke
ontwikkelingslijnen, de zogenaamde ‘assen’. Daarmee richt het programma zich grofweg op
versterking van de agrarische sector, het vergroten van de natuur- en milieukwaliteit en het
verbeteren van de sociaal-economische vitaliteit. Het LEADER programma van onze PG
ondersteunt de strategie van het POP2 via lokale, innovatieve initiatieven. De nadruk ligt hierbij op
de sociaal-economische vitaliteit van het platteland, zoals centraal staat in as 3 van het POP2.
Daarnaast is sterk rekening gehouden met onderwerpen die centraal staan in het Provinciaal
Meerjaren Programma (PMJP) van Zeeland en provinciale beleidskaders zoals het SociaalEconomisch Beleidsplan, het Beleidskader Sociale Zorg en het Omgevingsplan Zeeland 20062012.
De strategie van het nieuwe ontwikkelingsplan is gebaseerd op de drie onderdelen, die zijn
voorgeschreven in het POP2 en hieronder nader worden toegelicht.
Onderdeel 1

De uitvoering van plaatselijke ontwikkelingsplannen om de doelstellingen te
verwezenlijken van een of meer van de drie andere assen

Onderdeel 2

De uitvoering van samenwerkingsprojecten dat aansluit bij de centrale
doelstellingen van de PG

Onderdeel 3

Het beheer van de Plaatselijke Groep, de verwerving van vakkundigheid en de
dynamisering van het gebied
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Onderdeel 1

Uitvoering van plaatselijke ontwikkelingsplannen

Onderdeel 1 betreft de uitvoering van activiteiten binnen het LEADER gebied ZeeuwschVlaanderen. Het is het (financieel) omvangrijkste onderdeel van het OP en biedt ruimte voor
subsidiëring van lokale en regionale projecten. Dit onderdeel bestaat uit de volgende thema’s:
Thema 1:
Thema 2:
Thema 3:

Verbeteren van de leefbaarheid
Duurzame economische ontwikkeling
Behoud en versterking natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische
waarden

Onderstaand zijn de thema’s nader uitgewerkt.

Thema 1. Verbeteren van de leefbaarheid
Ten gevolge van onder meer vergrijzing, ontgroening en de toegenomen mobiliteit en
individualisering van plattelandsbewoners staat de leefbaarheid onder druk. Binnen dit thema zet de
PG in op instandhouding van het voorzieningenniveau en het versterken van de sociale cohesie.
Hiermee wordt nagestreefd de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving te vergroten.
De twee belangrijkste onderwerpen binnen dit thema zijn het voorzieningenniveau en sociale
cohesie.
Voorzieningenniveau
Een goed voorzieningenniveau draagt bij aan de leefbaarheid, versterkt de sociaal economische
structuur en draagt bij aan het voorkomen van een sterke bevolkingsafname op het platteland.
Vooral voor de kleine kernen is het van groot belang dat er voldoende voorzieningen op het gebied
van sport, cultuur, ontspanning en ontmoeting zijn. De PG vindt het belangrijk dat er wordt gestreefd
naar synergie tussen de verschillende voorzieningen en stimuleert samenwerking tussen
organisaties, bedrijven en instellingen om zo een compleet en divers voorzieningenaanbod te
kunnen leveren. Naast het voorzieningenniveau is van belang dat via de beoogde maatregelen ook
de veiligheid en het veiligheidsgevoel kan worden versterkt. Daarbij kan rekening worden gehouden
met activiteiten die bijvoorbeeld gericht zijn op voorzieningen als de openbare ruimte, het
zorgaanbod en multifunctionele centra.
De kwaliteit en bereikbaarheid van voorzieningen is bovendien voorwaardenscheppend voor de
economische ontwikkeling van het landelijk gebied. Bij de ontwikkeling van voorzieningen moet
worden ingespeeld op de toekomstige demografische ontwikkelingen in het gebied, in het bijzonder
de vergrijzing. Tevens dient er voldoende aandacht te zijn voor jongeren, om het gebied ook voor
deze doelgroep aantrekkelijk te houden.
De ruimtelijke kwaliteit van dorpen moet worden verbeterd om zodoende het woon-, werk- en
leefklimaat te versterken. Dit heeft een belangrijke sociale functie voor de leefbaarheid van een
kern. Tot dit thema behoren dan ook acties die gericht zijn op de sociale vitaliteit van
plattelandskernen. Acties gericht op jeugd en jongeren worden nadrukkelijk gestimuleerd, omdat de
PG vindt dat het wegtrekken van jongeren een bedreiging is voor de toekomst van het platteland.

14

Ook de bereikbaarheid van voorzieningen en kernen is een belangrijk onderdeel van het
voorzieningenniveau. Door de beschreven ontwikkelingen wordt de afhankelijkheid van het
openbaar vervoer groter. De PG wil investeren in de infrastructuur tussen het landelijk gebied en de
stedelijke gebieden. Ook hier dient in belangrijke mate rekening gehouden te worden met kwetsbare
groepen. Concreet valt hierbij te denken aan pilots met openbaar vervoer voor 65 plussers en
jongeren. Ook verkeersmaatregelen die de veiligheid voor schoolgaande jongeren verbeteren
dragen bij de aan de aantrekkingskracht van het platteland.
Voorbeeldactiviteiten:
• investeren in publieke voorzieningen zoals multifunctionele centra, woonzorgcentra,
servicecentra;
• investeren in publieke voorzieningen zoals multifunctionele centra, woonzorgcentra,
servicecentra, onder meer door gebruik van bestaande gebouwen;
• pilotprojecten binnen het openbaar vervoer, met name gericht op ouderen en jongeren;
• stimuleren samenwerking tussen lokale partijen en clusteren van voorzieningen;
• zorgaanbod versterken;
• herinrichting van kernen ter bevordering van de ruimtelijke kwaliteit en veiligheid;
• toepassing ICT voor verbetering bereikbaarheid voorzieningen (digitale loketten);
• projecten gericht op verbetering van de mobiliteit van kwetsbare groepen (bijvoorbeeld via
websites, bewegwijzering of brochures);
• ontwikkeling en uitvoering van dorpsontwikkelingsprogramma’s.
Sociale cohesie
Het platteland staat bekend om de aandacht voor elkaar. De sociale cohesie is van oorsprong groot
in het gebied Zeeuwsch-Vlaanderen. De sociale cohesie staat de laatste decennia echter onder
druk. Kleinschalige investeringen gedragen door de bewoners zelf
kunnen er voor zorgen dat mensen elkaar (blijven) kennen en een
oogje in het zeil houden. Dit draagt ook bij aan het veiligheidsgevoel.
Om de sociale cohesie te bevorderen is het van belang bewoners,
bedrijven, overheden en andere organisaties bij de lokale plannen en
ontwikkelingen te betrekken. Hierdoor wordt draagvlak gecreëerd
wat een essentiële voorwaarde is voor het duurzame karakter van
projecten. Het versterken van de regionale identiteit is hier een belangrijk onderdeel van. Hierbij
kunnen cultuur en cultuurhistorie een belangrijke rol spelen. De PG wil dit onder meer bereiken door
in te zetten op kleinschalige investeringen die een regionale uitstraling hebben. Op deze manier
leren mensen elkaar en het gebied beter kennen. Lokale verenigingen spelen hierin een belangrijke
rol. Concrete projecten zijn het realiseren van een gemeenschapscentrum, investeren in
cultuurhistorie en het aanbieden van zorgactiviteiten.
Voorbeeldactiviteiten:
• uitbreiden van ontmoetingsplaatsen voor groepen dorpsbewoners;
• opzetten van steunpunten voor verenigingen en vrijwilligers om gezamenlijk zaken te
regelen;
• ondersteunen herstel van cultuurhistorisch erfgoed;
• activiteiten gericht op behoud en ontwikkeling van de waarden en identiteit van de bewoners
van het platteland;
• projecten die buurten betrekken bij de directe woonomgeving, de groenvoorziening en de
bereikbaarheid van de dorpen;
• opzetten van buurtpreventieteams en samenwerkingsverbanden in het kader van veiligheid.
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Thema 2. Duurzame economische ontwikkeling
Dit thema richt zich op het versterken van de economische vitaliteit van het gebied waarbij het
met name gaat om het creëren van gunstige voorwaarden voor economische bedrijvigheid in de
regio. Hiermee wordt tegelijkertijd een verbetering van het vestigingsklimaat van de regio
nagestreefd. Door samenwerking van bedrijven in de regio te stimuleren kan meerwaarde voor
de gehele regio gecreëerd worden. Initiatieven die de economische vitaliteit en daarmee de
werkgelegenheid op het platteland bevorderen worden ondersteund. Het aspect duurzaamheid
wordt bij de toekenning van projecten zwaar gewogen.
De drie belangrijkste subthema’s binnen dit thema zijn dan ook Recreatie en Toerisme, Verbrede
landbouw en ondersteuning van het MKB.
Recreatie en Toerisme
Het versterken van de economische positie van de sector recreatie en toerisme is van groot
belang om de economie en de multifunctionaliteit van het platteland te behouden en versterken.
Hierbij is het allereerst van belang de kwaliteit van de bestaande voorzieningen te behouden of
te verbeteren. Met name investeringen in innovatie en
vernieuwing van verblijfsrecreatieve voorzieningen en het
ontwikkelen van een meer divers dagrecreatieaanbod
worden gesteund. Concreet valt hierbij te denken aan het
verbeteren van voorzieningen aan het water door het
versterken van de watersportsector en het ontplooien van
recreatieve mogelijkheden in havengebieden. Ook bestaan
belangrijke kansen in het creëren van ‘nieuwe’
productgroepen. Het combineren van diensten zorgt voor
vernieuwende concepten, waarbij valt te denken aan recreatieboerderijen en ecotoerisme.
Daarnaast zijn maatregelen denkbaar waarbij het cultureel aanbod van Zeeuwsch-Vlaanderen
verder wordt ontwikkeld en wordt ingezet. Netwerkvorming speelt een belangrijke rol.
Het verbeteren van de toeristische recreatieve infrastructuur is van groot belang om de
verschillende deelsectoren en deelgebieden met elkaar te verbinden. Denk hierbij aan het
verbeteren en uitbreiden van voorzieningen als informatiecentra, bewegwijzering en recreatieve
routes waardoor het gebied beter wordt benut. ‘Branding’ kan hierin als concept een belangrijke
rol spelen door de kwaliteiten van de deelgebieden en het totaalgebied eenduidig en krachtig
over te dragen en zich te onderscheiden van andere gebieden. Branding is een strategie waarbij
gebiedsontwikkeling en gebiedsmarketing wordt gecombineerd, waarbij wordt uitgegaan van de
kernwaarden van een gebied. Het maakt de onderlinge samenhang zichtbaar en biedt de
mogelijkheid de streekidentiteit te versterken en economisch uit te dragen. Denk hierbij aan het
ontwikkelen en vermarkten van de regio-identiteit van het gebied door middel van de promotie
van de regio en het ontwikkelen van streekproducten.

16

Voorbeeldactiviteiten:
• uitbouw toeristisch-recreatief netwerk (wandel- en fietsroutenetwerk –onder meer de StaatsSpaanse Linies- en ruiter- en menroutes, passend binnen het Zeeuwse
knooppuntensysteem);
• ontwikkeling en marketing van duurzame toeristische diensten die betrekking hebben op
plattelandstoerisme;
• kwaliteitimpuls bestaande voorzieningen;
• stimuleren van samenwerking binnen de R&T sector en met andere sectoren;
• netwerkvorming tussen bezoekerscentra en brandingactiviteiten;
• stimuleren watersportactiviteiten;
• vermarkting van streekproducten Zeeland.
Verbrede landbouw
De ontwikkelingsmogelijkheden van de agrarische sector nemen af als gevolg van diverse
ontwikkelingen. Vandaar dat het belangrijk is dat de landbouwsector ondersteund wordt bij het
vinden van duurzame, economisch verantwoorde activiteiten. Binnen dit kader biedt verbreding
nieuwe perspectieven. Agrariërs kunnen zich in toenemende mate onderscheiden door
nevenactiviteiten te ontwikkelen naast primaire agrarische activiteiten. Hierdoor worden de
perspectieven voor bedrijfscontinuïteit van agrarische bedrijven versterkt. Het ontwikkelen van
verbrede landbouwactiviteiten draagt bovendien bij aan de verbreding van de
plattelandseconomie en de multifunctionaliteit van het landelijk gebied.
Het stimuleren van landbouwactiviteiten die (neven)inkomsten creëren uit andere dan primaire
agrarische productie staat centraal. Het gaat hierbij met name op projecten die onderscheidend
en vernieuwend zijn, en zodoende bijdragen aan kwaliteitsontwikkeling van de verbrede
landbouwsector. De PG steunt met name innovatieve maatregelen binnen bestaande verbrede
landbouwconcepten als recreatieboerderijen, zorgboerderijen, natuur en landschapsbeheer en
de ontwikkeling van streekproducten. Het bevorderen van samenwerking tussen de agrarische
sector en andere sectoren is essentieel om verbrede landbouwactiviteiten te ontwikkelen. Denk
hierbij aan samenwerking met de sector toerisme en recreatie, de zorgsector, natuurbeheer en
kennisinstellingen. Ook ontwikkeling, verspreiding en borging van kennis is een belangrijk
aandachtspunt.
Tenslotte bestaan er diverse mogelijkheden binnen de visserij. Met name ontwikkeling van
aquacultuur heeft perspectief.
Voorbeeldactiviteiten:
• stimuleren van innovatieve initiatieven gericht op het opzetten van niet agrarische
activiteiten op agrarische bedrijven;
• kwaliteitsontwikkeling binnen de verbrede landbouw;
• introductie van nieuwe informatietechnologie op het platteland, ondersteunend aan en
als onderdeel van het project gericht op verbreding van de landbouw;
• betere benutting van bestaande infrastructuur en distributienetwerken;
• stimuleren biologische landbouw;
• projecten gericht op omscholing van uitgetreden agrariërs;
• projecten gericht op het benutten van vrijkomende agrarische bebouwing;
• projecten gericht op stimulering van samenwerking ter bevordering van verbrede
activiteiten;
• uitdragen van projecten en promoten van ‘best practices’ ter motivering en
kennisverspreiding;
• steunen van innovatieve projecten op het gebied van aquacultuur.
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Ondersteuning MKB
Het MKB is een belangrijke economische pijler voor de Zeeuwsch-Vlaamse economie. Vandaar
dat de PG niet alleen in wil zetten op de het agrarisch bedrijfsleven (o.a. verbreding) en
toerisme, maar het thema breder ziet en ook andere economische sectoren wil stimuleren.
Bijvoorbeeld door stimulering van kleine ondernemers, samenwerking tussen bedrijven,
samenwerking met kennisinstellingen en de introductie van ICT en innovaties in het
productieproces. Doel is om de concurrentiekracht van het lokale bedrijfsleven te versterken. In
aansluiting op de onder thema 1 genoemde doelstelling om het voorzieningenniveau te
verbeteren, wordt specifieke aandacht besteed aan ondernemerschap die voorziet in de
behoefte aan voorzieningen in de kleine kernen. Juist deze ‘wooneconomie’ biedt nieuwe
kansen, niet alleen voor het bedrijfsleven, maar ook voor een verbreding van het aanbod van
meer maatschappelijk georiënteerde organisaties als woningcorporaties en zorginstellingen.
Verder is er binnen dit subthema aandacht voor de ontwikkeling van regiopromotie die verder gaat
dan het toeristisch imago. Concreet gaat het daarbij om het stimuleren van promotie, betrokkenheid
en samenwerking. Branding is een concept dat aanknopingspunten biedt om de streekidentiteit te
versterken en uit te dragen. Hierbij ligt de nadruk op het duurzaam versterken van de aanwezige
ecologische, sociale en economische waarden van Zeeuwsch-Vlaanderen. Zodoende vertaalt de
aandacht voor de bijzondere (natuur)aspecten van het gebied zich naar ontwikkelingskansen voor
bewoners en bedrijfsleven. Hierbij wordt aansluiting gezocht met aanwezige ecologische, sociale en
economische waarden.
Voorbeeldactiviteiten:
• bevordering innovatieve acties Zeeland;
• samenwerkingsprojecten binnen en tussen sectoren gericht op innovatie;
• gezamenlijk ontwikkelen branding strategie;
• stimuleren maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen;
• behouden van bestaande en creëren van nieuwe werkgelegenheid in de
plattelandskernen;
• versterken van de concurrentiekracht van het lokale bedrijfsleven;
• versterken en vermarkten regio-identiteit door branding;
• bedrijfsverzamelgebouwen voor micro-ondernemingen, dienstencentra;
• stimuleren van voorwaardenscheppende voorzieningen als ICT infrastructuur,
werklocatiebeleid;
• bevorderen van samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en (kennis)instellingen om
regionale economie te stimuleren.

Thema 3. Behoud en versterking van natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische
waarden
Binnen dit thema wordt ingezet op het verbeteren en behouden van de attractiviteit van de regio, het
behoud van de milieukwaliteit en natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten en het
benutten van de kenmerkende kwaliteiten van het landelijk gebied voor de sociaal-economische
potentie van Zeeland.
De twee belangrijkste subthema’s binnen dit thema zijn natuur en landschap en cultuurhistorisch
erfgoed.
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Natuur en landschap
De PG wil de duurzame ruimtelijke kwaliteit van ZeeuwschVlaanderen behouden en versterken en wil zodoende
structureel investeren in waardevolle natuurgebieden,
landschappen en landschapselementen. Een belangrijk
onderdeel hiervan is het behoud en de versterking van de
ecologische en natuurlijke kwaliteiten. Hierbij wordt een
integrale benadering nagestreefd die in samenhang is met
doelstellingen gericht op water, milieu, landschap en
biodiversiteit. Denk hierbij aan het stimuleren van agrarisch natuurbeheer. De PG ondersteunt
met name pilot-projecten en zal de LEADER gelden niet in zetten op structurele ondersteuning
van activiteiten.
Voorbeeldactiviteiten:
• landschappelijke versterking in combinatie met fiets-, ruiter- en wandelpaden;
• recreatief medegebruik van natuurgebieden;
• behoud en versterking ecologische en natuurlijke kwaliteiten;
• investeringen in het opzetten van innovatieve activiteiten en faciliteiten voor agrarisch
natuurbeheer;
• opzetten ‘Streekrekening’ (streekgebonden investeringsvorm voor de financiering van
duurzame projecten in natuur, cultuur en recreatie in de eigen woon- en werkomgeving.
Cultuurhistorisch erfgoed
Ook komt in het kader van natuur en landschap de eerder genoemde regio-identiteit terug. Cultuur en
cultuurhistorie zijn essentiële ingrediënten voor het versterken van de identiteit en hier zetten we dan
ook sterk op in. Dit past bovendien goed binnen het provinciaal cultuurbeleid van Zeeland. Hierin
staan cultuur, cultuurparticipatie en versterking van de culturele factor in de Zeeuwse samenleving
centraal. Met name de waterlandschappen, cultuurhistorische elementen en de Zeeuwse oerwaarden
‘duisternis en stilte’ dragen bij aan deze identiteit. Doelstelling is om de cultuurhistorische waarde van
Zeeuwsch-Vlaanderen 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. Een ander belangrijk onderdeel is het stimuleren van
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.
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Voorbeeldactiviteiten:
• behoud en revitalisering cultuurhistorische objecten en gebouwen (onder meer boerderijen);
• herstel van authentieke landschapselementen;
• behoud duurzame regionale identiteit;
• behoud van gezichtsbepalende cultuurhistorische elementen, met name langs fiets- en
wandelroutes;
• vergroting bewustzijn aanwezige natuurlijke en cultuurhistorische waarden onder de
bewoners;
• (samenwerkings)projecten gericht op het versterken van de identiteit en vergroten van de
bewustwording door samenwerking op het vlak van cultuurhistorie.
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Onderdeel 2 Uitvoering van samenwerkingsprojecten
Het doel van acties binnen dit onderdeel is de uitvoering van samenwerkingsprojecten passend
binnen de doelstellingen van het ontwikkelingsplan van de PG Zeeuwsch-Vlaanderen. Het doel van
dergelijke samenwerkingsprojecten kan aansluiten bij de doelstellingen van dit ontwikkelingsplan.
Mogelijkheden bestaan voor uitwisseling van ervaringen en uitbreiding en/of totstandkoming van
samenwerkingsverbanden. Het doel van dit onderdeel sluit aan op prioriteit 2 van het LEADER+
programma 2000-2006.
Naast lokale projecten stimuleren we ook samenwerkingsprojecten met de PG Midden- en NoordZeeland, andere regio’s in Nederland of andere gebieden in Europa. Met onze ligging nabij andere
plattelandsgebieden biedt samenwerking goede kansen om gezamenlijk projecten uit te voeren en
kennis uit te wisselen. Veel waarde wordt gehecht aan samenwerkingsprojecten die de relatie met
de Vlaamse buurregio versterken. De grens met dit gebied is in veel onderdelen van de
samenleving merkbaar, hoewel beide regio’s nauw met elkaar verbonden zijn. Samenwerking over
de grens is dan ook van belang en kan ten goede komen aan bijvoorbeeld onderwijs en
arbeidsmarkt, het voorzieningenniveau, afstemming van wet- en regelgeving en economische
ontwikkeling.
De PG wil samenwerkingsprojecten stimuleren die bijdragen aan de beoogde ontwikkeling van
Zeeuwsch-Vlaanderen. De insteek van de PG is dat de inhoud leidend moet zijn voor de
samenwerking: samenwerkingsprojecten moeten aansluiten bij onze inhoudelijke thema’s. We willen
leren van andere gebieden die vergelijkbare projecten uitvoeren. De ‘vorm’ van samenwerking is
voor ons minder relevant om over te gaan tot samenwerkingsprojecten.
In de nieuwe programma wordt dan ook gebruik gemaakt van de ervaringen en netwerken die in de
afgelopen LEADER+ periode zijn opgedaan. Als het gaat om samenwerking bestaan goede
mogelijkheden op het gebied van ketensamenwerking, technologieoverdracht, vermarkting van
producten en branding. Voor de uitvoering van acties binnen dit onderdeel gelden de criteria zoals
opgenomen in bijlage A.
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Onderdeel 3 Beheer van de plaatselijke groep
Dit onderdeel biedt ruimte voor management- en beheerskosten die worden gemaakt voor de
uitvoering van het ontwikkelingsplan. Het doel is de competenties van de PG om de implementatie
van LEADER mogelijk te maken te verbeteren. 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. De PG 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. De PG
zal het budget benutten voor het beheer van het Ontwikkelingsplan, met daarbij specifieke aandacht
voor de volgende in het POP2 genoemde activiteiten:
•
•
•

•
•
•

Studies over het betreffende 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;
Ervaringen delen met andere Plaatselijke Groepen, met name ervaringen op het gebied van
organisatie en uitvoering van het LEADER plan;
Dynamiseringsacties en de opleiding van personen met een dynamiseringstaak (gericht op het
creëren van draagvlak, samenwerkingsrelaties, initiatief en betrokkenheid in het gebied);
Uitvoering van plannen van andere publiek-private partnerschappen (geen LEADER ervaring of
LEADER aanpak), maar dat wel aansluit bij de doelstellingen van as 3.
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3.

Financiële tabel

3.1

Inleiding

Om de visie die in hoofdstuk 2 beschreven is waar te maken en de strategie ten uitvoer te kunnen
brengen is de inzet van financiële middelen een cruciaal instrument. In dit hoofdstuk geven we
inzicht in onze financiële ambities. Deze zijn vorm gegeven aan de hand van een financiële tabel,
conform het format dat door het ministerie van LNV is verspreid.
Een voorwaarde voor de inzet van Europese middelen in het kader van LEADER/POP2 is dat
minimaal eenzelfde bedrag door nationale publieke organisaties wordt ingezet. Daarbij gaat het om
middelen van het Rijk, de provincie, gemeenten, waterschappen en andere als (semi-)overheid
erkende instanties. Dit uitgangspunt is doorvertaald naar de financiële tabel, waarbij onderscheid is
gemaakt tussen de verschillende publieke bronnen. Per project kan de verhouding tussen financiers
uiteraard afwijken. Wel geldt dat projecten maximaal 50% subsidie vanuit het Europese budget
ontvangen.
Voorts is in de financiële tabel een indicatieve investering vanuit de private sector geraamd. Als
uitgangspunt geldt echter dat de financiële tabel wordt afgerekend op basis van de totale publieke
investering. Dit conform de afrekeningmethodiek die ook geldt voor het POP2.

3.2

De financiële tabel

In de financiële tabel is – conform het format van LNV – een indicatieve verdeling van het budget
gemaakt over de maatregelfiches uit het POP2. Deze zoeken onder meer aansluiting bij de in het
POP2 beschreven assen.
In aanvulling daarop wordt benadrukt dat de financiële tabel voor dit OP rekening houdt met een
Europese bijdrage, die afkomstig is uit de in as 4 van het POP2 beschikbare middelen. Onze
werkwijze is daarnaast uiteraard ook zeer geschikt om andere middelen in te zetten, iets dat wij als
PG dan ook zeker zullen nastreven. Met name de middelen die in het kader van het POP2
beschikbaar zijn voor as 3 sluiten uitstekend aan op onze doelstellingen. Zoals zichtbaar is in de
financiële tabel verwachten wij het merendeel van onze middelen immers in te zetten voor
activiteiten die de doelstellingen van deze as ondersteunen.
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Financiële tabel OP LEADER Zeeuwsch-Vlaanderen

as en maatregel

Publiek
Totaal
generaal

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
Totaal

ELFPO
ELFPO
ELFPO
ELFPO
ELFPO

privaat

Nationaal publiek
Totaal
publiek

ELFPO

Totaal

Rijk

Provincie

gem./ws

1=2+8

2=3+4

3

4=5+6+7

5

6

7

225.000
187.500
2.437.500
157.500
300.000

150.000
150.000
1.950.000
150.000
300.000

75.000
75.000
975.000
75.000
150.000

75.000
75.000
975.000
75.000
150.000

42.000
42.000
546.000
42.000
84.000

33.000
33.000
429.000
33.000
66.000

75.000
37.500
487.500
7.500
0

3.307.500

2.700.000

1.350.000

1.350.000

756.000

594.000

607.500

8

4.

Organisatiestructuur

4.1

Context

De Plaatselijke Groep Zeeuwsch-Vlaanderen (hierna PG) die verantwoordelijk is voor de uitvoering van
het Ontwikkelingsplan wil voor de uitvoering van het LEADER-plan in de periode 2007-2013 aansluiten
op bestaande organisatiestructuren. Op deze manier worden verschillende voordelen behaald. Het is
gunstig om verder te bouwen op de dynamiek en het draagvlak, die in Zeeuwsch-Vlaanderen al
gecreëerd zijn in de LEADER+ periode 2000-2006. De PG uit die periode blijft dan ook in sterke mate
intact. Bovendien worden synergie effecten behaald door voort te bouwen op de
samenwerkingsrelaties tussen verschillende partijen die binnen het gebied zijn gecreëerd.
In de periode 2007-2013 stelt de PG Zeeuwsch-Vlaanderen zich wederom als doel om aansluiting te
zoeken bij beleidsinitiatieven die vanuit provinciaal niveau worden aangestuurd, in het bijzonder het
PMJP. Daartoe wordt een sterke samenwerkingsrelatie met de provincie gezocht, waarbij de PG met
lokale, innovatieve initiatieven meerwaarde creëert ten opzichte van de door de provincie en andere
overheden aangestuurde activiteiten gericht op het landelijke gebied.
In lijn met de voorgaande toelichting op de context zoekt de PG Zeeuwsch-Vlaanderen ook
organisatorisch samenwerking met de provincie Zeeland. Zo kan het Loket Vitaal Platteland Zeeland
ook voor het LEADER plan een belangrijke rol spelen. Bij dit Loket, dat wordt beheerd door de
provincie, kunnen projectideeën en -voorstellen worden ingediend. Deze worden vervolgens
doorverwezen naar de best passende programma’s op basis van inhoudelijke, financiële, geografische
en organisatorische criteria. In geval van projecten of ideeën die passen binnen LEADER worden deze
vervolgens opgepakt door de secretaris van de PG. Overigens kunnen projecten en ideeën ook
rechtstreeks vanuit het gebied via de secretaris of PG-leden naar boven komen.

4.2

Samenstelling en organisatie PG

De PG Zeeuwsch-Vlaanderen moet conform de voorwaarden in het POP2 voldoen aan de volgende
voorwaarden:
• Zij is verantwoordelijk voor het uitdragen van het door haar opgestelde ontwikkelingsplan.
• De sociaal-economische partners en andere vertegenwoordigers van het maatschappelijk
middenveld, zoals landbouwers, plattelandsvrouwen, jongeren en hun verenigingen, moeten ten
minste 50% van de Plaatselijk Groep uitmaken.
• Zij moet aantonen in staat te zijn een plan voor het gebied te ontwikkelen en uit te voeren.
De PG Zeeuwsch-Vlaanderen voldoet ruimschoots aan deze criteria. Doordat wordt voortgeborduurd
op de ervaring en kennis die in de periode 2000-2006 reeds is opgedaan, weet de PG waaraan ze
begint en welke taken en verantwoordelijkheden bij haar liggen.
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Ook de organisatie van de PG zal lijken op de huidige. De PG kan bestaan uit vertegenwoordigers van
de volgende organisaties:
• Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG; voorzitter)
• Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO)
• Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt (ZAJK)
• Zeeuwse Milieufederatie (ZMF)
• Bank
• Kamer van Koophandel
• Waterschap Zeeuws Vlaanderen
• ROC Zeeuws Vlaanderen
• Werknemersvertegenwoordiging
• Recreatieve sector
• Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG)
• Plattelandsvrouwen
• Zeeuwse Vereniging voor Kleine Kernen (ZVKK)
• Woningbouwvereniging
• Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ)
Hierbij wordt gestreefd naar één vertegenwoordiger per organisatie. Vertegenwoordigers van Dienst
Landelijk Gebied (DLG) en Scoop hebben de mogelijkheid om de PG als adviseur aan te vullen.

4.3

Activiteiten PG

De PG heeft verschillende taken. Kenmerkend is de bottom-up benadering die zij uitdraagt en
bewaakt. Projecten dienen van onderop geïnitieerd te worden. Dit wordt bereikt mede door de sterke
aanwezigheid van de hiervoor genoemde lokale actoren in de PG. Het algemene doel dat de PG
nastreeft betreft de implementatie van het ontwikkelingsplan en de daarbinnen beschreven visie en
strategie voor het landelijke gebied van Zeeuwsch-Vlaanderen.
De volgende activiteiten dragen onder meer bij aan het bereiken van dit doel:
•

De eerste taak om in aanmerking te komen voor subsidie uit het POP-2 programma is het
opstellen van een ontwikkelingsplan. In dit plan is naast een gebiedsbeschrijving een analyse
van de problemen en kansen in het gebied opgenomen, alsmede een beschrijving van de visie
en strategie en een indicatie van het in te zetten budget.

•

De PG is voorts verantwoordelijk voor de beoordeling van projecten die door lokale
organisaties worden ingediend. Het secretariaat draagt zorg voor een voorselectie en een
eerste beoordeling. De PG toetst het project vervolgens op de aansluiting op haar
Ontwikkelingsplan. Daarbij wordt rekening gehouden met de selectiecriteria, zoals die zijn
opgenomen in bijlage A. Het besluit van de PG geldt formeel als advies richting GS van
Zeeland, het beschikkende orgaan. Dit advies heeft een zwaarwegend karakter.

•

De PG heeft tevens haar verantwoordelijkheid als het gaat om de aansturing en
verantwoording van haar Ontwikkelingsplan. Dit betekent dat zij zorg draagt voor een
adequaat beheer, tijdige rapportages en adequate maatregelen als het gaat om monitoring en
evaluatie van de doelstellingen en aanpak.

•

De PG heeft een belangrijke rol als het gaat om communicatie- en voorlichtingsactiviteiten.
Belangrijkste taak in dit geval is bekendheid geven aan het LEADER plan en de mogelijkheden
die dit biedt. Ook het verspreiden van de bereikte resultaten en goede voorbeelden binnen en
buiten het gebied behoort hiertoe. Verder beschouwt de PG het als haar verantwoordelijkheid
om binnen het gebied een positieve grondhouding te stimuleren als het gaat om het LEADER
initiatief en de bijdrage van de Europese Unie daarin.
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4.4

Secretariaat PG

De PG Zeeuwsch-Vlaanderen wordt ondersteund door een secretaris, een functie die ingevuld zal
worden door de provincie Zeeland. Dit bleek in de periode 2000-2006 al een effectieve invulling, onder
meer doordat via deze invulling ook eenvoudig kan worden zorg gedragen voor een adequate
koppeling met provinciale beleidsdoelen en cofinanciering.
De secretaris is verantwoordelijk voor het bewaken van de uitvoering van het ontwikkelingsplan. 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;
• 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.

4.5

Beheer en verantwoording

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 monitoring,
verslaglegging en verantwoording. De verdere afbakening van taken en verantwoordelijkheden op het
terrein van beheer en verantwoording tussen DLG/LNV en de provincie en PG zal nog nader worden
uitgewerkt in een beschrijving van de Administratieve Organisatie.
Verder wordt 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.
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Bijlage A

Selectiecriteria

Bij beoordeling van projecten zal de PG gebruik maken van onderstaande selectiecriteria voor
projecten. Het eerste deel benadrukt de algemene eisen, waaraan altijd voldaan moet worden. Het
tweede deel legt de nadruk op meer inhoudelijke criteria, waarna enkele financiële eisen volgen.
Prioriteitscriteria kunnen uiteindelijk uitsluitsel bieden. Vervolgens worden richtlijnen voor de uitvoering
van samenwerkingsprojecten genoemd.
Algemene criteria
Elk projectvoorstel dient in ieder geval aan onderstaande randvoorwaarden te voldoen:
• Het project past binnen het POP-2 en Verordening nr. 1698/2005 van de Raad van 20
september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO);
• Het project speelt zich af binnen de LEADER-regio Zeeuwsch-Vlaanderen;
• Het project is via de juiste weg en middels een volledig ingevuld en ondertekend
aanvraagformulier voor subsidie voorgedragen;
• Het project past binnen de door de PG Zeeuws-Vlaanderen geselecteerde thema’s zoals
beschreven in hoofdstuk 2 van dit OP (te weten: leefbaarheid, economische ontwikkeling en
natuur) en draagt bij aan de doelstelling van dit OP;
• Het project moet passen binnen het PMJP 2007-2013 : Subsidieregeling en criteria.
• De subsidieaanvrager of instelling die voor een bijdrage in aanmerking wil komen is een
geaccepteerde en controleerbare publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon of
instelling of een natuurlijk persoon;
• De uitvoeringsperiode van het project ligt binnen de uitvoeringsperiode van het POP-2
programma. Het project dient voor 31 december 2014 door de eindbegunstigden financieel
afgewikkeld te zijn;
• Het project is complementair aan het Europese, nationale en provinciale overheidsbeleid.
Inhoudelijke criteria
Naast de algemene voorwaarden hanteert de PG een aantal criteria die zij kenmerkend acht voor haar
visie en werkwijze:
• Het project moet innovatief zijn;
• Het project streeft een structureel effect na, wat inhoudt dat geen steun wordt verleend aan
éénmalige activiteiten of activiteiten met een kortstondig effect;
• Het project moet bottom-up tot stand komen, oftewel lokale actoren moeten het project dragen;
• Het project is nieuw of een verantwoorde uitbreiding van een bestaand project;
• Het project levert een verantwoorde bijdrage aan de doelstellingen van het OP in termen van
‘value for money’;
• Bij investeringen in voorzieningen moet de doel en functie waaraan subsidie is verleend
minimaal 5 jaar in stand gehouden worden;
• Alle benodigde vergunningen voor het project moeten zijn verleend bij indiening van de
aanvraag.
Financiële criteria
Er zijn ook enkele financiële eisen waaraan voldaan moet worden:
• Aangetoond is dat het verlenen van een financiële bijdrage vanuit het OP noodzakelijk is voor
de realisatie dan wel versnelling van het project;
• Aangetoond is dat overige financiering al verzekerd is;
• Het project is kleinschalig, dat wil zeggen dat de LEADER bijdrage per project maximaal
150.000 euro bedraagt;
• De gevraagde LEADER bijdrage is minimaal 10.000 euro.
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Prioriteitscriteria
De mogelijkheid bestaat dat op basis van bovenstaande criteria nog geen keus gemaakt kan worden of
dat meer projecten ingediend zijn dan budget voorhanden is. In dat geval kunnen onderstaande criteria
een nadere prioriteit aanbrengen in de ingediende voorstellen:
• De algemene indruk van het projectvoorstel (haalbaarheid, uitvoeringsgerichtheid, draagvlak in
de regio) is goed;
• Het project levert een bijdrage aan het verkleinen van de achterstandssituatie
achterstandsgroeperingen, met name jongeren, ouderen, vrouwen en/of allochtonen;
• Het project levert een positieve bijdrage aan het milieu;
• Het project levert een bijdrage aan de versterking van de regio vanuit economisch, ecologisch
c.q. leefbaarheidsperspectief;
• De gevraagde bijdrage in relatie tot de waarde van het project verhoudt zich gunstig vanuit de
optiek van plattelandsontwikkeling;
• De gevraagde bijdrage verhoudt zich gunstig tot de overige overheidsbijdrage(n);
• Het project draagt bij aan samenwerking tussen sectoren, m.n. die sectoren die elkaar van
nature niet snel vinden;
• Het project levert een bijdrage aan de werkgelegenheid in de regio;
• Continuering van het project na beëindiging van de subsidietermijn is reëel.
Criteria voor samenwerkingsprojecten
Voor de uitvoering van samenwerkingsprojecten gelden de volgende criteria (conform maatregelfiche
421 van het POP2), die aanvullend zijn op de algemene 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’;
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•

•

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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Bijlage B

Indicatoren

Om projecten te kunnen beoordelen en de effecten van projecten te kunnen volgen zal door de PG
gebruik worden gemaakt van indicatoren. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van de
indicatoren die voor het POP2 zijn vastgesteld. Naast de vastgestelde indicatoren voor as 4, gericht op
de LEADER aanpak, wordt vooral gebruik gemaakt van de indicatoren voor as 3. Deze indicatoren
richten zich op de sociaal-economische vitaliteit, het onderwerp dat naar verwachting ook centraal zal
staan als het gaat om projecten die worden ontwikkeld in het kader van dit OP.
Voor iedere indicator is een streefwaarde geraamd. Deze streefwaarden hebben een indicatief
karakter. Voor de realisatie daarvan is de PG immers afhankelijk van de projecten die binnen het
gebied tot stand zullen komen.
POP maatregel en 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; op niveau van gehele gemeenten)
•
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.
Het aantal eindbegunstigden, onderverdeeld naar
•
personen onderverdeeld in geslacht, leeftijd boven de 25 of 25 of jonger
•
private sector
•
publieke sector
•
* Leadergroep
Het aantal gerealiseerde projecten dat experimenteel van karakter is, ‘bottom up’ tot stand gekomen of
een multisectoraal karakter hebben
421 Uitvoering van samenwerkingsprojecten
Aantal gerealiseerde samenwerkingsprojecten
Onderverdeeld in:
•
inter-territoriale samenwerking
•
transnationale samenwerking
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
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POP maatregel en 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

6
€ 150.000
6

312 Steun voor de oprichting en ontwikkeling van micro-ondernemingen
Aantal nieuwe of bestaande begunstigde micro-ondernemingen die steun ontvangen:
−
Aantallen nieuw opgerichte bedrijven
−
Aantallen bedrijven waar verbeteracties plaatsvinden
313 Bevordering van toeristische activiteiten

3

Aantal activiteiten gericht op de bevordering van toeristische activiteiten

6

Totaal van alle investeringen (totaal privaat en publiek)

€ 360.000

Toeristische infrastructuur aangelegd:
fietspaden
wandel/ruiterpaden paden
vaarroutes

2

Toeristische infrastructuur verbeterd:
fietspaden
wandel/ruiterpaden paden
vaarroutes

2

321 Basisvoorzieningen voor de economie en de plattelandsbevolking
Aantal ondersteunde acties

5

Totaal investeringsvolume

€ 450.000

Aantallen gerealiseerde diensten (stuks)

2

Aantallen gerealiseerde fysieke voorzieningen (stuks)

2
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POP maatregel en indicator

Streefwaarde

322 Dorpsvernieuwing en -ontwikkeling
Aantal kernen die steun hebben ontvangen voor investeringen gerelateerd aan vernieuwing en
ontwikkeling
Totaal van private en publieke investeringen

4

€ 400.000

Realisatie wegen (km)

0

Realisatie paden (km)

0,5

Verbetering van objecten, inclusief terreinen (stuks)

2

323 Instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed
Aantal ondersteunde acties voor investeringen voor het behoud en de opwaardering van het landelijk
erfgoed
−
Totaal investeringsvolume
−
Ingerichte natuurgebieden (ha)
−
Ecologische verbindingszone (km)
−
Aantal cultuurhistorische objecten (stuks)
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

2

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

3

3

9
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