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Verantwoording
Voor u ligt de Lokale Ontwikkelingsstrategie Krimpenerwaard 2007-2013. Op basis van deze
strategie wil de Plaatselijke Groep Krimpenerwaard de komende zeven jaar de
plattelandsontwikkeling in het gebied stimuleren. De Lokale Ontwikkelingsstrategie is
opgesteld in opdracht en verantwoordelijkheid van de Plaatselijke Groep Krimpenerwaard
i.o..
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0.

Voorwoord

De Leader aanpak werkt
Eind 2002 is de uitvoering van Leader+ programma De Waarden (Krimpenerwaard,
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden) van start gegaan op basis van het Lokale
Ontwikkelingsplan, dat de basis vormde voor het functioneren van de plaatselijke groep
(PG). In de afgelopen 4,5 jaar is er met veel enthousiasme gewerkt aan de uitvoering van het
programma. Beoordeling van de projecten gebeurde aan de hand van het Ontwikkelingsplan
Leader+ De Waarden door de Plaatselijke Groep. Twee thema’s stonden hierin centraal:
Leefbaarheid en levenskwaliteit. Hierbij moet gedacht worden aan projecten op het gebied
instandhouden van het voorzieningenniveau in kleine kernen, zoals zorg, cultuur en sport.
Versterking stad-land relaties: hierbij gaat het om zaken die de aantrekkelijkheid van het
gebied voor de stad kunnen vergroten, zoals (agro)recreatie, huisverkoop en agrarisch
natuurbeheer.
De Leader+ aanpak sloot zeer goed aan bij de al vanaf 1996 ontwikkelde gebiedsaanpak in
de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Met Leader+ kon een extra impuls aan bestaande
processen en initiatieven worden gegeven en nieuwe initiatieven worden gefaciliteerd. Ook
kon worden aangehaakt bij de bestaande actieve betrokkenheid vanuit het gebied, zowel van
gebiedspartijen als via directe burgerparticipatie. De ervaringen die de Plaatselijke Groep De
Waarden met Leader+ heeft opgedaan laten zien dat deze betrokkenheid met Leader+ kan
worden versterkt en leidt tot betere plannen en snellere resultaten en ook een aanzienlijke
multiplier heeft. Dat wil zeggen dat Leader+, ondanks een beperkt budget, leidt tot meer dan
evenredige investeringen van andere partijen, veelal uit het gebied zelf.
Ambitie Plaatselijke Groep
De Plaatselijke Groep De Waarden heeft gebiedspartijen opgeroepen op grond van de
positieve ervaringen in Leader+ een nieuwe Lokale Ontwikkelingsstrategie op te stellen voor
de periode 2007-2013. Na overleg met gebiedspartijen en provincie is er voor gekozen om
voor het nieuwe programma voor de Krimpenerwaard en de AlblasserwaardVijfheerenlanden afzonderlijke programma’s op te stellen en voor ieder gebied een eigen
Plaatselijke Groep in te stellen.
De inzet van de Plaatselijke Groep Krimpenerwaard is om de Ontwikkelingsstrategie als
financiële prikkel en de Leader aanpak als methode te gebruiken om de bestaande
gebiedsprocessen en nieuwe en verdergaande initiatieven vanuit een integrale visie en
uitvoeringsmethodiek (verder) tot ontwikkeling te brengen. De Plaatselijke Groep zal dan ook
veel energie steken in samenwerking en wisselwerking met de samenwerkende gemeenten,
verenigd in K5 en met relevante gebiedspartijen. Dit uit zich onder andere in de
samenstelling van de Plaatselijke Groep en de instelling van een Subgroep Verbrede
Landbouw en Vernieuwend Ondernemerschap in verband met de uitvoering van het
Veenweidepact.
De Plaatselijke Groep is op grond hiervan van mening dat ingezet moet worden op integratie
van as 3, Diversificatie van de plattelandseconomie, en as 4, Leader in één Lokale
Ontwikkelingsstrategie voor de periode 2007-2013. Dit sluit het beste aan bij genoemde
gebiedsprocessen. Het nieuwe programma biedt gebiedspartijen en lokale overheden de
gelegenheid om te zorgen voor verdere versterking van de onderlinge samenhang in
uitvoering van beleid en realisatie van gebiedsopgaven. Dit leidt tot een effectievere inzet
van (beperkte) middelen om de problemen en uitdagingen in de Krimpenerwaard
gezamenlijk aan te pakken.
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1.

Inleiding

Geschiedenis en doelstellingen van LEADER
LEADER staat voor Liaison Entre Actions de Développement de l´Economie Rural en is een
initiatief van de Europese Commissie als onderdeel van pijler 2 van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid.
De richtsnoeren van LEADER+, zijn op 14 april 2000 door de EC vastgesteld en op 18 mei
2000 gepubliceerd. Het Leader+ programma liep tot en met 2006. De ‘+’ staat voor de
verbeteringen die de EC beoogde ten opzichte van het LEADER II programma. Deze
verbeteringen betroffen de breedte van de gebieden die in aanmerking komen voor LEADER
subsidie, een sterkere nadruk op sociaal-economische aspecten zoals duurzaamheid en
werkgelegenheid en een verbreding van de samenwerking tussen LEADER-gebieden. De
succesvolle elementen van de eerste twee LEADER programma´s werden onverkort
gehandhaafd:
 een programma bestaande uit geïntegreerde strategieën gericht op de potenties van de
plaatselijke economie in haar geheel, in plaats van een sectorale benadering;
 ondersteuning van een “bottom-up” benadering voor de plaatselijke bevolking;
 nadruk op actieve participatie van de plaatselijke bevolking;
 stimuleren van de samenwerking en netwerkvorming tussen plattelandsregio´s wat
betreft kennis en ervaringen.
Door de samenwerking van De Waarden met de provincie Flevoland in Randstadverband,
kon worden gegarandeerd, dat ook een nieuw LEADER+ gebied, zoals de De Waarden,
gebruik kon maken van de leerpunten en ervaringen van LEADER II.

Achtergronden nieuw plattelandsontwikkelingsplan (POP2)
Op Europees, landelijk en provinciaal niveau is de afgelopen periode gewerkt aan het
plattelandsbeleid voor de periode 2007-2013, zowel wat betreft beleidskaders,
uitvoeringsprogramma’s als instrumentarium. Leader wordt hierbij geïntegreerd in het nieuwe
PlattelandsOntwikkelingsPlan (POP2) als as 4. In oktober 2005 heeft de Europese
Commissie de nieuwe kaderverordening Plattelandsontwikkeling 2007-2013 (Vo 1698/05)
vastgesteld. De lidstaten moesten vervolgens eerst een Nationale Plattelands Strategie
(NPS) opstellen. Nederland heeft deze medio 2006 naar Brussel gestuurd, die de NPS
aansluitend heeft goedgekeurd. Vervolgens is het eigenlijke Plattelandsontwikkelingsplan
(POP2) onder aansturing van het Regiebureau POP2 van het ministerie van LNV opgesteld
en na goedkeuring van de provinciale overheden en het parlement eind 2006 ter
goedkeuring aan de Europese Commissie voorgelegd. De Commissie zal uiterlijk 1 juni
POP2 goedkeuren, waarna de uitvoering van start kan.
Er zijn twee belangrijke verschillen tussen het vorige en het nieuwe POP-programma:
in het huidige programma zijn er voor elk van de vier landsdelen (Oost, Noord, Zuid en West)
afzonderlijke plannen opgesteld; voor de nieuwe programmaperiode komt er één plan voor
heel Nederland
Leader, dat nu losstaat van het PlattelandsOntwikkelingsPlan, wordt in de nieuwe periode
opgenomen in POP2. Hiermee wordt door de Europese Commissie het belang en het succes
onderstreept van de Leader aanpak.
In de Kaderverordening van de Europese Commissie worden 4 assen beschreven:
 versterking concurrentiekracht landbouw
 duurzaam beheer natuur, milieu en landschap
 diversificatie van de plattelandseconomie
 Leader.
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In de Kaderverordening staat dat de Leader aanpak moet worden gehandhaafd en zelfs
moet worden uitgebreid, d.w.z. dat er t.a.v. de uitvoering van de assen 1, 2 en 3 ook zoveel
mogelijk gebruik wordt gemaakt van de Leader-aanpak1. Het ligt het meest voor de hand om
te komen tot een integratie van as 3 en 4.

Hoe verhoudt LEADER zich tot het bestaande gebiedsbeleid?
In de Krimpenerwaard vinden momenteel twee gebiedsgerichte beleidsprocessen plaats:
Gemeentelijke samenwerking van de gemeenten Schoonhoven, Vlist, Bergambacht,
Nederlek en Ouderkerk in K5-verband. Binnen K5 verband wordt ook getracht te komen tot
een gemeenschappelijke visie en uitwerking ten aanzien van landbouw en landelijk gebied
Het Veenweidepact: dit is een eind 2005 gesloten overeenkomst tussen vrijwel alle
gebiedspartijen en de provincie Zuid-Holland om in de Krimpenerwaard te komen tot een
herinrichting van het landelijk gebied ter behoud van het waardevolle agrarische
cultuurlandschap, het verbeteren van de fysieke structuur voor de agrarische sector, het
realiseren van duurzaam waterbeheer en het beter ontsluiten van het gebied voor toeristen
en recreanten. Voor de uitwerking van de herinrichtingsplannen is een breed samengestelde
Strategiegroep ingesteld die feitelijk de opvolger is van de Landinrichtingscommissie.
Onderdeel van het Pact is een pilot verbreding landbouw en nieuw ondernemerschap.
Behalve gemeenten en maatschappelijke organisaties uit het gebied, voert ook de provincie
Zuid-Holland een gebiedsgericht beleid voor de Krimpernerwaard, deels als uitwerking van
de Nota Ruimte en de Agenda Vitaal Platteland (ILG) en deels via eigen gebiedsbeleid in de
vorm van het in december 2006 vastgestelde provinciaal Meerjaren Programma Landelijk
Gebied 2007-2013. Voor wat betreft het deelprogramma Vitaal Platteland is de
Krimpenerwaard aangewezen als één van de vijf prioriteitsgebieden: “de provincie wil met
name het proces van uitvoering van plattelandsontwikkeling in deze gebieden stimuleren.
Stimulering van investeringen in deze gebieden wordt bereikt door de eigen provinciale
subsidiemiddelen met voorrang in te zetten in deze gebieden” (zie pp. 27 en 38).
Tenslotte maakt de Krimpenerwaard ook onderdeel uit van het Nationale Landschap Groene
Hart. In het Uitvoeringsprogramma van de Stuurgroep Groene Hart is de Krimpenerwaard
aangewezen als één van de tien zogenaamde icoon projecten. Dit houdt in deze projecten
door de Stuurgroep gezien worden als essentieel voor het Groene Hart beleid en een
voorbeeldfunctie vervullen voor het hele Groene Hart

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt begonnen met een gebiedsbeschrijving in sociaal-economisch en
landschappelijk opzicht. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van relevant bestaand
gebiedsgericht beleid en plannen. Hoofdstuk 4 vormt de eigenlijke ontwikkelingsstrategie: de
keuze van de thema´s en de doelstellingen die de Plaatselijke Groep zal trachten te
realiseren, de samenwerking met andere regio´s en de netwerkvorming van
plattelandsregio´s op nationaal niveau. Hoofdstuk 5 beschrijft de organisatorische aspecten
van de uitvoering van de Ontwikkelingsstrategie en de criteria waaraan Lokale Initiatieven
ofwel projecten dienen te voldoen. Hoofdstuk 6 tenslotte geeft een overzicht van de
verwachte wijze waarop het geld ingezet en gefinancierd zal worden.

1

In de Leader aanpak staan voorop: een aanpak van onderop, d.w.z. de mensen uit het gebied
dragen projecten aan, gericht op samenwerking en samenhang, vernieuwend en kleinschalig.
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2.

Gebiedsbeschrijving

2.1 Gebiedsbegrenzing
In het Leader+ programma functioneerden de Krimpenerwaard en de AlblasserwaardVijfheerenlanden als één Leader-gebied. Alhoewel dit zeker geleid heeft tot een goede
samenwerking en tot synergie ten aanzien van een aantal initiatieven, is er voor de nieuwe
programmaperiode voor gekozen voor beide gebieden afzonderlijke Lokale
Ontwikkelingsstrategieën op te stellen en uit te voeren. Achtergrond voor deze keuze is de
uiteenlopende gebiedsituatie en –problematiek. In de Krimpenerwaard is eind 2005 een
Veenweidepact afgesloten tussen gebiedspartijen en provincie met een eigenstandige
aanpak, die men deels wil koppelen aan het nieuwe POP/Leader programma. Een eigen
programma voor beide gebieden biedt de mogelijkheid om eigen accenten te leggen en
eigen prioritering van maatregelen te kiezen.
Tenslotte gelden onder het nieuwe programma andere criteria voor het maken van een
gebiedsindeling, dan onder het Leader+-programma, die een verdergaan als één gebied
bemoeilijken. De Plaatselijke Groep Krimpenerwaard streeft er wel naar om samenwerking
met de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en andere omliggende gebieden, zoals de
Lopikerwaard, te blijven bevorderen. In de afgelopen periode is namelijk bij een aantal
projecten gebleken dat samenwerking tot meerwaarde leidt in de zin van uitwisseling van
kennis en vergroten van de kritische massa.
De gebiedsbegrenzing is tot stand gekomen op basis van de volgende criteria uit het
PlattelandsOntwikkelingsPlan 2007-2013:
 aantal inwoners minimaal 5.000 en maximaal 150.000;
 geen kernen met meer dan 30.000 inwoners
 het gebied vormt een homogeen geheel, sociaal-economisch als fysisch-geografisch;
 aanwezigheid kritische massa wat betreft co-financiering, bestaande initiatieven,
bestuurlijk draagvlak.
Op basis van deze randvoorwaarden en gegeven de gemeentegrenzen en de fysieke
grenzen in het gebied is de gebiedsbegrenzing tot stand gekomen. Dit houdt in dat gekozen
is voor het aanhouden van het gehele gebied dat valt binnen de grenzen van de gemeenten
Schoonhoven, Vlist (inclusief het deel ten oosten van de Vlist), Bergambacht, Nederlek en
Ouderkerk. Samen vormen zij het werkgebied van de K5, het samenwerkingsverband van
genoemde gemeenten.
De zesde gemeenten binnen de Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel, is buiten de
begrenzing gehouden. Deze gemeenten kent nagenoeg geen platteland meer en geen
enkele agrarische onderneming. Verder maakt zij geen deel uit van de K5 noch van het
Veenweidepact Krimpenerwaard.
Tabel 1. Kerngegevens werkgebied
Aantal
Oppervlakte (in
inwoners
km2)
Gemeente Schoonhoven
12.189
6,96
Gemeente Bergambacht
9.399
38,18
Gemeente Vlist
9.819
57,42
Gemeente Nederlek
14.691
31,44
Gemeente Ouderkerk
8.109
28,57
Totaal

54.207

162,57

Dichtheid
(inwoners/km2)
1751
246
171
467
284
333

Bron: websites gemeenten
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Zoals uit de cijfers blijkt wordt voldaan aan het inwoners criterium. Tevens wordt duidelijk dat
het gebied geen kernen heeft met meer dan 30.000 inwoners.

2.2 Fysiek-ruimtelijke karakteristiek
De Krimpenerwaard maakt deel uit van het Hollands-Utrechts veenweidegebied en is
onderdeel van het nationaal landschap Groene Hart. Het gebied wordt aan de noordkant
begrensd door de Hollandse IJssel en aan de zuidzijde door de rivier de Lek. Meer naar het
oosten wordt het gebied begrensd door het open gebied van de Lopikerwaard en de Vlist,
waardoor het gebied vrijwel het karakter van een eiland heeft.
Binnen het Groene Hart vormt de Krimpenerwaard een grote landschappelijke eenheid van
open en landelijk gebied. Het contrast tussen stad en land is groot. Er is in de
Krimpenerwaard sprake van een relatief gaaf en weids landschap met overwegend
gebiedseigen landschappelijke kwaliteiten en functies: natuur, water, landbouw en
extensieve recreatie en toerisme. Kenmerkend voor Krimpenerwaard is het open
weidelandschap, het zogenaamde slagenlandschap met veelal zeer lange en smalle kavels.
Daarmee samenhangend is ook het bodemgebruik (grasland) een belangrijk kenmerk. Een
derde kenmerk tenslotte vormt de veel voorkomende lintbebouwing langs de hoofdzakelijk
oost-west lopende verbindingen.
De bodem in de Krimpenerwaard bestaat voor het grootste gedeelte uit een veenpakket.
Kenmerkend voor het centrale deel van de Krimpenerwaard en de ontginningen langs de
Vlist zijn de copeverkavelingen met een vaste breedte en lengte.
Deze bodemgesteldheid en verkavelingstructuur legt beperkingen op aan het gebruik. Naast
het oppervlaktewater in de Krimpenerwaard2, is ook de aanwezigheid van de rivieren rond
Krimpenerwaard kenmerkend voor het gebied. Het overtollige water uit Krimpenerwaard
wordt ´s winters op de rivieren geloosd, terwijl in de zomer water wordt ingelaten. Daarnaast
vormen de rivieren een belangrijke transport-as, zowel qua vervoer als recreatief, en zijn zij
mede bepalend voor de beleving van het landschap.
Door haar fysisch-geografische karakteristiek ligt de Krimpenerwaard relatief geïsoleerd.
Wat betreft ontsluitingsstructuur is er sprake van voor lokaal verkeer bruikbare rivierdijken en
een stelsel van provinciale wegen, dat een ontsluiting in oost-west richting en noord-zuid
richting mogelijk maakt.

2.3 Sociaal-economische en demografische karakteristiek
Demografie
Het gebied telt ruim 54.000 inwoners op een oppervlakte van ruim 16.000 ha.
Er is in het gebied sprake van een dubbel proces van vergrijzing en ontgroening van de
bevolking. Verder is er sprake van een instroom van volwassenen van buiten het gebied,
veelal uit de hogere sociaal-economische klassen. In tabel 1 wordt de procentuele
verandering in de bevolkingssamenstelling van de laatste 10 jaar weergegeven.
Hieruit blijkt dat de groei van de totale bevolking in de Krimpenerwaard stagneert, maar dat
de samenstelling het laatste decennium drastisch is veranderd.
De ontgroening treedt men name op in de leeftijdscategorieën 15-25 jaar en 25-45 jaar, wat
er op wijst dat het gebied er steeds minder in slaagt haar jeugd vast te houden. Na de
middelbare school trekt een groot deel van de jeugd weg voor verdere scholing buiten het
gebied, om daarna ook niet of nauwelijks terug te keren. Dit kan deels te maken hebben met
het restrictieve beleid waardoor het moeilijk is om als starter een woning te vinden en deels
met een gebrek aan geschikte werkgelegenheid.

2

Maar liefst 14,9% van het grondgebied bestaat uit oppervlakte water
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De vergrijzing, d.w.z. een stijging van het aandeel ouderen, is een gevolg van enerzijds het
stijging van de gemiddelde leeftijd en anderzijds de instroom van ouderen van buiten het
gebied. Dit resulteert in een relatief klein aandeel van de beroepsbevolking vergeleken met
de rest van de provincie.
Tabel 2: procentuele verandering bevolking naar leeftijdsklasse en gemeente, 1996-2006
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De Primos prognose laat zien dat de vergrijzing zich de komende jaren zal voortzetten. Het
aantal 65-plussers blijft de komende decennia sterk groeien. Opvallend is echter dat het
aantal 15-24 jarigen niet verder afneemt maar de komende 10 jaar licht zal toenemen. De
oorzaak is de relatief grote groep 0-14 jarigen die op dit moment in de K5 wonen. Met het
oog op de voorspelde toename van het aantal 15-24 jarigen moet wel opgemerkt worden dat
de Primos prognose een nationaal model is waarvan de resultaten verbijzonderd worden
naar regionaal niveau. Wat wel zeker is dat het aantal ouderen de komende jaren sterk zal
toenemen. De grijze druk (het percentage 65+ t.o.v. de totale bevolking) neemt de komende
15 tot 20 jaar zeer sterk toe, wat het gebied voor aanzienlijke uitdagingen zal plaatsen op het
gebied van wonen, zorg, welzijn en voorzieningen.
Tabel 3: prognose ontwikkeling leeftijdssamenstelling K5 t.o.v. 2005
Leeftijdsklasse
2010
2015
2020
0-14
-1
-6%
-9%
15-24
+4%
+5%
3%
25-45
-8%
-17%
-20%
45-65
+5%
+3%
0%
65-80
+10%
+32%
+45%
80+
+14%
+30%
+44%
totaal
+1%
+1%
0%
Bron: CBS, 2007
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-11%
0%
-19%
-9%
+54%
+65%
-1%
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Tabel 4: Relatieve leeftijdsopbouw tot 2025. 2007=100
180%

Bron:
CBS,
2007
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Door de relatieve ondervertegenwoordiging van de beroepsbevolking in Krimpenerwaard
komen zaken als mantelzorg onder grote druk te staan; de vergrijzing versterkt de negatieve
effecten daarvan, zoals een tekort aan zorgaanbod.
Vanuit de Lokale Ontwikkelingsstrategie kan in dit verband een link worden gelegd met het
Pact van Savelberg dat in april 2004 is gesloten tussen zorgaanbieders, woningcorporaties,
zorgverzekeraar, gemeenten, provincie, welzijnsinstellingen en zorgvragers.
Economische structuur
Landbouw
Melkveehouderij is de belangrijkste vorm van grondgebruik in Krimpenerwaard. In
economisch opzicht is de betekenis van de melkveehouderij echter beperkt. Kenmerkend
voor de sector in de Krimpenerwaard zijn de bodemgesteldheid, de kleine perceelgroottes
omringd door grote hoeveelheden oppervlaktewateren en de kleinschalige
bedrijfskavelstructuur, die leidt tot een gemiddeld hogere kostprijs. Het feit dat een groot deel
van het landbouwareaal valt onder de regeling Handicapgebieden geeft hieraan ook
uitdrukking. Bovendien staan de bedrijfsresultaten onder druk als gevolg van de herziening
van het Europees landbouwbeleid en (internationale) marktontwikkelingen.
De sector staat verder de komende jaren voor een grote planologische opgave met
betrekking tot de uitvoering van het Veenweidepact. Dit moet zorgen voor de realisatie van
een robuuste agrarische structuur in het zuidelijk deel van het gebied, terwijl in het
middengedeelte de nadruk zal komen te liggen of een verweving van agrarisch functies met
andere functies, zoals natuur- en landschapsbeheer. In het noordelijk deel zal op termijn de
hoofdfunctie natuur gelden, waardoor er slechts beperkt ruimte blijft voor landbouwproductie.
Op termijn moet dit de toekomstperspectieven van de sector duurzaam verbeteren.
Kenmerkend voor de Krimpenerwaard is verder de stabiel blijvende aanwezigheid van
Boerenkaasproductie, steeds vaker in combinatie met huisverkoop en bedrijfsrondleidingen.
Agrorecreatie is nog matig ontwikkeld. Agrarisch natuurbeheer en, meer recentelijk landbouw
en zorgcombinaties, hebben wel een grote vlucht genomen in het gebied, o.a. via de
activiteiten van de Stichting Weidehof.
Recreatie en toerisme
Krimpenerwaard is vanwege het landschappelijke karakter geschikt voor extensieve en op
natuur gerichte vormen van recreatie. De aanwezige cultuurhistorische artefacten
(kavelpatronen, boerderijlinten en oude kernen) dragen ook bij aan de aantrekkelijkheid van
het gebied. De nabijheid van een (groot)stedelijke omgeving biedt potenties om recreatie en
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toerisme verder te ontwikkelen. De stedelijke ontwikkelingen ten noorden van het gebied
(Gouda, Zuidplaspolder) zullen op termijn deze potenties nog kunnen vergroten.
Door het voormalige Platform Recreatie en Toerisme is enkele jaren geleden het initiatief
genomen voor een integrale gebiedsaanpak om de Krimpenerwaard gezamenlijk te
promoten. De activiteiten van het Platform zijn voortgezet door het Natuur- en
Recreatieschap in samenwerking met VVV, agrariërs, musea en dagrecreatieterreinen. Ook
functioneert nog een gezamenlijke website, die echter nog weinig bezoekers c.q.
aanmeldingen oplevert. De Stichting Weidehof is al sinds enige jaren bezig agro-recreatie te
ontwikkelen.
Niettemin blijft het aanbod nog beperkt en versnipperd en ontbreekt het aan voldoende
middelen voor gezamenlijke gebiedspromotie. Ook de ontsluiting en toegankelijkheid dienen
verder te worden verbeterd. Met name het eerder ontwikkelde idee om het gebied middels
‘poorten’ beter te ontsluiten in combinatie met verbeterde routestructuren, zou een
belangrijke impuls aan de recreatieve ontwikkelingen kunnen geven.
Overig bedrijfsleven
Begin 2003 waren er 20 bedrijventerreinen in het gebied met een totale netto uitgegeven
oppervlakte van 124 hectare en nog circa 7 hectare aan uitgeefbaar terrein. Door uitplaatsing
van bedrijvigheid uit de kernen is er behoefte aan meer bedrijfsterreinen en om de uitbreiding
van bestaande bedrijven op te vangen. Een door K5 uitgevoerde inventarisatie bracht aan
het licht dat 9 terreinen voor volledige of gedeeltelijke herstructurering in aanmerking komen.
Door het geldende restrictieve beleid zijn de mogelijkheden voor nieuwe terreinen beperkt.
De bestaande mogelijkheden moeten bij voorkeur via een bovenlokale aanpak en
afstemming te worden gerealiseerd. Er bestaan dienaangaande plannen voor een
subregionaal bedrijventerrein van 14 hectare.
De bedrijvigheid bestaat veelal uit kleine tot middelgrote bedrijven, die meestal
streekgebonden zijn. In de totale bedrijvigheid zijn de sectoren industrie en bouwnijverheid
gemiddeld sterk vertegenwoordigd, evenals de transportsector, wat een extra druk geeft op
de al matige vervoersinfrastructuur.
De Krimpenerwaard kent de laatste jaren een trend van een negatief migratiesaldo qua
aantallen bedrijven. De oorzaken zijn niet echt bekend, maar de slechte ontsluiting, de
beperkte vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden en gebrek aan jong personeel zijn voor de
hand liggende verklaringen.
Desondanks ligt de concurrentiepositie van het bedrijfsleven niet onder het landelijk of
regionaal gemiddelde vanwege een goede kwaliteit van de bedrijven en aanwezig
ondernemerschap.
Het bedrijfsleven, voorzover niet-agrarisch, is georganiseerd in de Federatie van
Ondernemerskringen Krimpenerwaard (FOK). Ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe
bedrijvigheid en bedrijfsterreinen is in 2005 de ROM-K in het leven geroepen, een regionale
ontwikkelingsmaatschappij.
Arbeidsmarkt
De potentiële beroepsbevolking bedroeg in 2005 ca. 36.000 personen ofwel 67% van de
totale bevolking. De bruto participatiegraad bedroeg 69%, ruim 25.000 personen. De
werkgelegenheid bedraagt een kleine 15.000 banen. Dit houdt in dat het aantal banen in
verhouding tot de beroepsbevolking laag is, namelijk 0,6, ook in verhouding tot het landelijk
en regionaal gemiddelde van 1,01 respectievelijk 0,94. Dit wijst er op dat veel mensen in het
gebied wonen, maar buiten het gebied (Rotterdam, Gouda) werken met bijbehorend woonwerkverkeer. Het is daarom van belang nieuwe vormen van werkgelegenheid te ontwikkelen
die mensen in het gebied kan houden en forensenverkeer kan beperken.
De werkloosheid is door de hoge arbeidsmoraal en mede door het ruime aanbod van
werkgelegenheid buiten het gebied laag: 3,6% van de beroepsbevolking tegenover 5%
landelijk.
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Administratieve structuur
Het gebied telt vijf gemeenten met in totaal 11 kernen. Sinds 2001 werken de gemeenten
functioneel samen op het gebied van automatisering, personeelszaken, sociale zaken,
onderwijs, openbare orde en veiligheid. Vanaf 2005 is de samenwerking verder
geformaliseerd door de vorming van een K5 bestuursraad, het in werking treden van een
gemeenschappelijke regeling en onlangs door de instelling van een Krimpenerwaardraad,
waarin afgevaardigden van raadsleden van de vijf gemeenten bovenlokale aangelegenheden
bespreken.
Sociale structuur
De bevolking is enigszins behoudend en sociaal-cultureel sterk betrokken bij de lokale
gemeenschap. Religie speelt in de Krimpenerwaard nog een belangrijke rol, wat zich ook uit
in stemgedrag en derhalve in de samenstelling van de gemeenteraden en
gemeentebesturen. De sociale betrokkenheid vertaalt zich ook in een actief verenigingsleven
op allerlei terreinen en een actieve vrijwilligersparticipatie.

2.4

Milieu, natuur en landschap

Bodem- en waterkwaliteit
In de Krimpenerwaard is er sprake van vervuilde zellingen en verspreide
bodemverontreinigingen die het gevolg zijn van slootdempingen in het verleden. Vanaf de
jaren ´50 zijn circa 4.300 sloten en veenputten gedempt met materiaal variërend van
chemisch afval tot schone grond. In 1996 zijn alle dempingen onderzocht, waaruit is
gebleken dat 30% van de dempingen een milieuhygiënisch risico heeft. Dit milieuprobleem
wordt sindsdien opgepakt in het kader van de gebiedsgerichte aanpak bodemverontreiniging
Krimpenerwaard. In de Krimpenerwaard vallen de hoge fosfaatgehalten op en de relatief veel
voorkomende verontreiniging met PAK´s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen).
De voortdurende daling van de bodem door oxidatie en klink van het veen en de verdroging
van de grond leveren problemen in het gebied. In het kader van eerst de Landinrichting en
haar opvolger, het Veenweidepact wordt naar duurzame oplossing gezocht voor deze
problematiek, waarbij in grote delen het principe ‘functie volgt peil’ zal gaan gelden.
Tenslotte kan de verandering in het klimaat gevolgen hebben voor de Krimpenerwaard als
gevolg van de stijging van extern water (rivierwater, zeespiegelstijging).
Ecologische kwaliteit, natuur & landschap
Grote delen van het gebied zijn van ecologisch belang als gevolg van de aanwezigheid van
weidevogels, bloemrijke en schrale graslanden en oever- en watervegetaties. De
belangrijkste natuurdoelen qua omvang zijn dan ook de verschillende typen grasland. Er
komen vele duizenden hectare multifunctioneel grasland voor. Verder komt een grote
oppervlakte bloemrijk grasland voor (1.500 ha.). In Krimpenerwaard komen, als gevolg van
de nog aanwezig verkavelingstructuur, op verschillende plaatsen kleinere waardevolle
natuur- en landschapselementen voor, waarmee het gebied een bijzondere plaats inneemt
binnen de veenweidegebieden in het Groene Hart. Langs de Lek liggen verschillende
uiterwaarden met natuurwaarden die kenmerkend zijn voor het rivierengebied.
De kwaliteit van de leefomgeving, afgemeten naar factoren als de aantrekkelijkheid van het
landschap, geluidshinder, stankoverlast en kwaliteit van de lucht, is over het algemeen goed.
Het Veenweidepact is er op gericht de aanwezig natuur- en landschapswaarden te
behouden met de realisatie van 2450 hectare natuur. Verder zijn reeds veel agrariërs via de
Stichting weidehof actief in agrarisch natuurbeheer in het kader van de SAN-regeling.
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2.5.

SWOT-analyse en conclusie

De gebiedsbeschrijving en de beleidsuitgangspunten en –voornemens overziende, ontstaat
de volgende analyse van sterkten, zwaktes, kansen en bedreigingen.
Sterkte
 Hoge kwaliteit van de leef- en
woonomgeving in termen van natuur,
landschap en cultuurhistorie: openheid,
rust en ruimte in een verstedelijkte
omgeving
 Een nog relatief lage vergrijzing in
vergelijking tot het landelijk en
provinciaal gemiddelde
 Een sterke sociale cohesie en grote
betrokkenheid bij de Krimpenerwaard
 Een groot draagvlak voor agrarisch
natuurbeheer
 Een hoge organisatiegraad van
maatschappelijke organisaties en
economische sectoren (agrariërs,
middenstand, bedrijfsleven)
 Korte lijnen naar gemeente en
benaderbare bestuurders
 Sterke dynamiek in bestaande
bedrijvigheid
 Relatief schone bedrijven
 Grote groeikracht bedrijven
 Hoge arbeidsmoraal en lage
werkloosheid

Zwakte
 Ontgroenende en vergrijzende
bevolking
 Relatief kleine beroepsbevolking
 Relatief weinig werkgelegenheid in
het gebied m.n. voor hoger
opgeleiden
 Relatief eenzijdige economische
structuur
 Negatief migratiesaldo
bedrijfsvestigingen
 Grote pendelstroom tussen platteland
en stad met als gevolg
verkeersproblemen
 Matige ontsluitingsstructuur
 Matige bedrijfseconomische positie
van de melkveehouderij
 Eenzijdig aanbod van
werkgelegenheid in de kleine kernen
 Restrictief ruimtelijk beleid bemoeilijkt
economische ontwikkelingen en
uitbreiding aanbod woningen m.n.
voor starters
 Momenteel niet optimale
uitgangssituatie voor een moderne
landbouw
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Kans
 Ligging van Krimpenerwaard nabij
stedelijke agglomeratie voorziet in
werkgelegenheid en economische
potentie op korte afstand. Dit kan
leegloop van het platteland voorkomen.
 Groeiende maatschappelijke behoefte
aan landelijke omgeving met hoge
gebiedskwaliteit voor wonen en recreëren
 Vrijkomende agrarische
bedrijfsgebouwen kunnen benut worden
voor nieuwe economische ontwikkelingen
en nieuwe woonfuncties
 Grote participatie in vereniging voor
agrarisch natuurbeheer
 Grote sociale cohesie biedt
mogelijkheden om gezamenlijk
problemen van leefbaarheid aan te
pakken
 Gemeentelijke samenwerking K5 voor
realisatie bovenlokale aanpak

Bedreiging
 Tegengestelde belangen natuur en
landbouw en natuur en recreatie
 Verdere verzakking veen
 Stijging water door
klimaatverandering
 Afnemend toekomstperspectief van
de melkveehouderij o.i.v. markt- en
prijsbeleid en relatief hoge kostprijs
 Toekomstperspectief landbouw kan
nadelige gevolgen hebben voor
behoud natuur en landschap
 Zeer hoge stedelijke druk met als
gevolg hoge grond- en woningprijzen,
toename automobiliteit (woonwerkverkeer)
 Afname van het voorzieningenniveau
in de kleine kernen
 Verdere ontgroening met name in de
leeftijdcategorie 15-25 jaar
 Sterk toenemende vergrijzing en
afnemend aandeel beroepsbevolking
 Daardoor druk op de sociale cohesie

Het beleid en de gebiedsbeschrijving overziende kan geconcludeerd worden dat de
uitgangspunten en de beleidsvoornemens in Krimpenerwaard zeer goed aansluiten bij de
doelstellingen van POP/LEADER:
 er spelen grote problemen met betrekking tot het behoud en ontwikkeling van de
leefbaarheid en vitaliteit van Krimpenerwaard;
 de agrarische sector staat onder sterke druk, maar is wel de belangrijkste drager van het
(agrarische) cultuurlandschap;
 de nabijheid van de stad kan daarentegen creëert kansen voor plattelandsontwikkeling;
 de lokale organisaties, partijen en de bewoners tonen een grote betrokkenheid bij de
toekomst van Krimpenerwaard;
 in Krimpenerwaard is al veel ervaring in sectoroverschrijdende samenwerking opgedaan
tussen zowel publieke als private partijen.
 In de Krimpenerwaard zijn de afgelopen periode goede ervaringen met het LEADER+
programma opgedaan.
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3. Ontwikkelingsstrategie
3.1. Hoofdlijnen en uitgangspunten
De in het vorige hoofdstuk beschreven uitgangssituatie vertoont een grote mate van
onderlinge samenhang: de gebiedskwaliteiten, de inrichtingsstructuur en de cultuur zijn het
resultaat van de ontstaansgeschiedenis en het agrarisch gebruik. Voor een duurzame
toekomst van het gebied vormt een versterking én benutting van deze gebiedskwaliteiten de
centrale opgave en kans.
Vanwege deze sterke onderlinge samenhang, dienen afzonderlijke aspecten niet alleen op
zichzelf beschouwd en aangepakt worden, maar in relatie tot elkaar vanuit een gezamenlijke
visie op de toekomst. In deze toekomstvisie staat behoud door ontwikkeling centraal: behoud
van gebiedskwaliteiten en sociaal-economische karakteristieken als twee zijden van dezelfde
medaille: ecologische duurzaamheid als vertrekpunt en kans voor sociaal-economische
leefbaarheid en vitaliteit. Een duurzaam beheer van landgebruik, waterpeilen, waterkwaliteit
en natuur- en landschapswaarden zijn voorwaarden voor economische activiteiten
(landbouw en anderszins) en voor de leefbaarheid van het gebied (b.v. risico van zakkende
bodem voor huizen en wegen). Verder biedt deze omgeving kansen als belevings- en
recreatieruimte en als duurzaam groen woonmilieu en vormt daarmee een aantrekkelijke
bestemming voor toeristen, recreanten en bewoners. Anderzijds is een sociaal-economisch
vitaal platteland (inclusief kernen) een basisvoorwaarde voor een duurzaam beheer:
agrariërs vervullen een functie in het beheer van natuur- en landschapswaarden en in
toenemende mate in een groeiend aanbod aan nevenactiviteiten, zoals agro-recreatie,
huisverkoop en zorgverlening, terwijl leefbare kernen met een goed voorzieningenniveau
essentieel zijn voor draagvlak om de gebiedskwaliteiten in stand te houden.
Deze samenhang is uitgangspunt en randvoorwaarde voor de invulling van de
ontwikkelingsstrategie. Dit houdt in dat de Plaatselijke Groep met een breed scala aan
maatregelen aan de slag wil en de beschikbare middelen zoveel mogelijk multifunctioneel wil
inzetten. Dit houdt in dat met name ingezet wordt op initiatieven die winst opleveren voor
meer dan één maatregel: landbouw en zorg bijvoorbeeld biedt agrariërs een neveninkomst,
maar vormt ook een broodnodige zorgvoorziening op het platteland; herbestemming van een
monumentale boerderij draagt bij aan nieuwe bedrijvigheid én behoud van (agrarisch)
erfgoed. Investeringen in omgevingskwaliteit leveren tevens een positieve bijdrage aan de
toeristisch-recreatieve potenties en leveren op die wijze een bijdrage aan de verbreding van
de plattelandseconomie.
De agrarische sector neemt in deze aanpak een centrale positie in. Reden waarom de
Plaatselijke Groep hieraan in deze strategie afzonderlijke aandacht wil geven, door een
verbinding te leggen met de uitvoering van het Veenweidepact.
Op het gebied van de inrichting van het landelijk gebied staat de Krimpenerwaard een zware
opgave te wachten met de realisatie van de doelstellingen uit het Veenweidepact. Dit zal met
name voor de landbouw ingrijpende gevolgen hebben, maar ook kansen bieden voor het
gebied als geheel, structuurverbetering van de agrarische sector en het beter benutten van
recreatieve potenties. Ondersteunend aan de doelstellingen uit het Veenweidepact m.b.t.
herinrichting, realisatie van natuurdoelen en structuurversterking van de landbouw wordt een
programma ontwikkeld onder de noemer Vernieuwend Ondernemen. Hierin staat
ondersteuning van het (agrarisch) ondernemerschap, het initiëren van nieuwe initiatieven ten
behoeve van de versterking van de economische positie van de agrarische sector én de
realisatie van de bestuurlijke en beleidsmatige randvoorwaarden ten behoeve daarvan
centraal. Deze Lokale Ontwikkelingsstrategie kan helpen bij het faciliteren van projecten en
vernieuwende initiatieven op dit terrein.
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De uitwerking van het Veenweidepact biedt daarnaast aanknopingspunten om vanuit deze
Lokale Ontwikkelingsstrategie bij te dragen aan experimenten op het gebied van milieu- en
landbeheer, het toeristisch ontsluiten en promoten van het gebied en het beheer en behoud
van cultureel en natuurlijk erfgoed.
Zoals uit de gebiedanalyse blijkt, is er daarnaast en in samenhang daarmee behoefte aan
aandacht op twee terreinen:
 vergroting van de leefbaarheid in de kernen als compensatie voor het onder druk staande
voorzieningenniveau
 bijdragen aan het behoud van bestaande werkgelegenheid en het creëren van nieuwe
werkgelegenheid. De K5 gemeenten hebben de ambitieuze doelstelling om in de
komende 10 jaar 2500 nieuwe banen te scheppen met als vertrekpunt het behoud van de
gebiedskwaliteiten en verbetering van ruimtelijke kwaliteit.
De Lokale Ontwikkelingsstrategie sluit naadloos aan bij beide doelstellingen en kan aan deze
een extra impuls verschaffen in de realisatie.
Deze overwegingen leiden er toe dat de Plaatselijke Groep Krimpenerwaard inzet op de volle
breedte van de maatregelen uit as 3 en as 4 van het Plattelandsontwikkelingsplan 20072013 te weten:
3.11 Diversificatie van de agrarische economie
312 Steun voor de oprichting en ontwikkeling van micro-ondernemingen
313 Versterken van toeristische activiteiten
321 Basisvoorzieningen voor de economie en de plattelandsbevolking
322 Dorpsvernieuwing en -ontwikkeling
323 Behoud en ontwikkeling landelijk erfgoed
411 Versterken van de concurrentiekracht van de agrarische sector
412 Milieu en landbeheer
421 Uitvoering van samenwerkingsprojecten
431 Uitvoeringskosten Plaatselijke Groep
In de volgende paragraaf worden de verschillende maatregelen uitgewerkt, met dien
verstande, zoals eerder opgemerkt, dat in de uitvoering de Plaatselijke Groep voortdurend
zal toetsen in welke mate initiatieven aansluiten bij meerdere van genoemde maatregelen.
Maatregel 311 Diversificatie van de agrarische economie
De agrarische sector staat onder druk. De uitvoering van het Veenweidepact moet op termijn
voor de overblijvende agrarische bedrijven een verbetering in de bedrijfsstructuur en het
toekomstperspectief geven in het zuidelijke deel. In het middengedeelte zal de nadruk
komen te liggen op vermenging van functies. Niettemin zal er op de inkomens uit met name
de melkveehouderij een neerwaartse druk blijven bestaan als gevolg van veranderingen in
het Europees Landbouwbeleid. Diversificatie van de bedrijfsvoering naar andere
economische activiteiten kan bijdragen aan een beter economisch perspectief. De sector
heeft in de afgelopen jaren al de nodige ervaring opgebouwd met onder andere agrarisch
natuurbeheer, agro-toerisme en landbouw en zorg. Hiermee wordt ingespeeld op de kansen
die het gebied biedt: het vermarkten van gebiedskwaliteiten en het bedienen van de nabije
stedelijke markt. Zo wordt tevens de beeldvorming bij de stedeling omtrent de waarden en
het belang van de landbouw voor de Krimpenerwaard verbeterd.
De Plaatselijke groep is van mening dat er op genoemde terreinen nog een aanzienlijk
groeipotentieel bestaat. Dit geldt met name de combinatie van landbouw met zorgactiviteiten,
waarmee tevens wordt voorzien in een groeiende behoefte aan zorgvoorzieningen. Ook wat
betreft agro-recreatie liggen er nog kansen om met een breed en professioneel aanbod in te
spelen op deze groeimarkt. Wel zal dit in samenhang met elkaar moeten worden ontwikkeld
en als onderdeel van een gebiedsbrede aanpak om de Krimpenerwaard recreatief-toeristisch
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verder op de kaart te zetten. Naast deze activiteiten liggen er nog kansen op nieuwe
terreinen, zoals educatie en de vermarkting van streekproducten.
De Plaatselijke Groep wil, mede als uitwerking van het onderdeel Vernieuwend
Ondernemerschap uit het Veenweidepact, vernieuwende initiatieven op dit gebied
ondersteunen. Wel dient hierbij opgemerkt te worden dat verbreding voor een beperkte
categorie agrarische ondernemers een optie is en dat verbredingsactiviteiten aanvullend zijn
op het inkomen uit de primaire productie.
Eindbegunstigden: agrarische bedrijven
Bijdrage uit publieke middelen: maximaal 40%
Maatregel 312 Steun voor de oprichting en ontwikkeling van micro-ondernemingen
Deze maatregel biedt op twee manieren kansen voor de Krimpenerwaard. De maatregel kan
ingezet worden om initiatieven te ondersteunen voor de herbestemming van vrijkomende
agrarische bedrijfsgebouwen. Het mes snijdt zo aan twee kanten: de agrarische bebouwing
wordt in stand gehouden en er wordt nieuwe werkgelegenheid gecreëerd. In zijn
algemeenheid, zoals ook aangegeven in de gebiedsanalyse, is er behoefte aan vergroting
van de werkgelegenheid vooral gericht op jongeren, zowel laaggeschoolde als
hooggeschoolde vormen van arbeid. Mirco-ondernemingen kunnen in deze leemte voorzien,
vooral om (jonge) starters op weg te helpen. Voorwaarde voor dit type bedrijvigheid is, dat
geen afbreuk wordt gedaan aan de gebiedskwaliteiten.
Eindbegunstigden: ondernemingen met minder dan 10 werkzame personen niet zijnde
agrarische bedrijven
Bijdrage uit publieke middelen: maximaal 40%.
Maatregel 313 Versterken van toeristische activiteiten
Het gebied heeft veel te bieden aan rust, ruimte, landschapsschoon en historisch erfgoed. In
de directe omgeving bevinden zich grote bevolkingsconcentraties en is er in potentie veel
vraag naar dergelijke kwaliteiten.
De toeristische infrastructuur is echter nog maar matig ontwikkeld. Onder het voormalige
Gebiedsplatform Krimpenerwaard is in de jaren 2003 tot en met 2005 door het Platform
Recreatie en Toerisme wel een groot aantal activiteiten opgezet gericht op verbetering van
de infrastructuur, vergroting en verbetering van het aanbod en gebiedspromotie, maar na
beëindiging van het Platform hebben deze activiteiten geen vervolg gekregen.
Om de potenties te benutten, waarbij wel steeds een balans gevonden wordt gezocht tussen
een grotere toestroom van recreanten en toeristen e het draagvlak van het gebied, wil de
Plaatselijke Groep met name inzetten op een samenhangende gebiedsaanpak. Deze aanpak
moet gemeenten, Hoogheemraadschap, Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard,
recreatieondernemers en agrariërs de mogelijkheid bieden om een gezamenlijk pakket te
ontwikkelen en uit te voeren gericht op verbetering van de recreatief-toeristische
infrastructuur (wandelen, fietsen, varen, ruiterroutes), vergroting van het recreatief
medegebruik, ontwikkeling en verbetering van een kleinschalig aanbod aan recreatieftoeristische producten en diensten en voorzieningen, professionalisering van het
gastheerschap en van de gebiedspromotie. Dit pakket dient ook aan te sluiten bij de
promotie die Groene Hart breed wordt ontwikkeld door de VVV’s en in het kader van het
project Groene Hart, Kloppend Hart.
Eindbegunstigden: gemeenten, Hoogheemraadschap, Natuur- en Recreatieschap en alle
natuurlijke en rechtspersonen niet zijnde agrarische ondernemingen.
Bijdrage uit publieke middelen: maximaal 100% in geval van overheden, maximaal 50% voor
overige eindbegunstigden inzake loonkosten, advies en andere diensten en beloningen en
maximaal 40% voor investeringen
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Maatregel 321 Basisvoorzieningen voor de economie en de plattelandsbevolking.
Zoals in de gebiedanalyse is aangegeven wordt de Krimpenerwaard gekenmerkt door
verspreid door het gebied liggende kleine kernen. De combinatie van restrictief Groene Hart
beleid, beperkt financieel draagvlak, ontgroening en vergrijzing van de bevolking leidt er toe
dat het voorzieningenniveau onder druk staat c.q. beter ingericht moet worden op de
veranderende bevolkingssamenstelling. Een ondermaats voorzieningenniveau kan leiden tot
het nog meer wegtrekken van de jeugd en draagt onvoldoende bij aan de sociale cohesie.
Het gaat hierbij om een breed scala aan voorzieningen die er voor moet zorgen dat de
kernen (weer) leefbaar en aantrekkelijk worden, zoals dorpshuizen, bibliotheken,
sportvoorzieningen, woon-zorgvoorzieningen, openbaar vervoer en culturele en
vrijetijdsvoorzieningen. Verwacht mag worden dat de vraag naar dergelijke voorzieningen het
beschikbare budget ruimschoots zal overtreffen. De Plaatselijke Groep streeft daarom naar
om voor sommige voorzieningen er naar te streven, in overleg en afstemming met
gemeenten en belanghebbenden, waar mogelijk en zinvol te komen tot een bovenlokale
aanpak om het voorzieningenniveau te verbeteren. De bestaande K5-samenwerking biedt
daarvoor een goed aangrijpingspunt. Ten aanzien van sommige voorzieningen, b.v.
dorpshuizen zal een lokale aanpak noodzakelijk zijn.
Eindbegunstigden: overheden en rechtspersonen zonder winstoogmerk
Bijdrage uit publieke middelen: maximaal 100% in geval van overheden, maximaal 50% voor
overige eindbegunstigden inzake loonkosten, advies en andere diensten en beloningen en
maximaal 50% voor investeringen.
Maatregel 322 Dorpsvernieuwing en –ontwikkeling
De Krimpenerwaard telt 11 kernen, waarvan de meeste minder dan 5.000 inwoners tellen.
De financiële draagkracht van de gemeenten is over het algemeen zwak en de veenbodem
zorgt voor hoge onderhouds- en vernieuwingskosten. Daarnaast is er behoefte aan
(kleinschalige) bedrijfslocaties om bestaande bedrijven te kunnen laten uitbreiden dan wel
nieuwe, kleinschalige bedrijvigheid aan te trekken. Ook de infrastructuur van de kernen en
de directe omgeving vergt, vanwege de bodemgesteldheid en achterstallig onderhoud, de
komende jaren de nodige aandacht.
De Plaatselijke Groep wil in de komende programmaperiode in een aantal van de kleine
kernen dorpsvernieuwing faciliteren op basis van integrale dorpsontwikkelingsplannen.
Eindbegunstigden: overheden
Bijdrage uit publieke middelen: maximaal 100%
Maatregel 323 Behoud en ontwikkeling landelijk erfgoed
Het gebied herbergt een grote rijkdom aan landelijk erfgoed, zowel in de vorm van
cultuurerfgoed zoals monumentale boerderijen en historische kernen als natuurerfgoed in de
vorm van verkavelingpatronen (b.v. copes) en kleinschalige landschapselementen. Er zijn
actieve historische verenigingen en (streek)musea in het gebied, verenigd in het SCHOK, die
in samenwerking met Erfgoedhuis Zuid-Holland, de Boerderijenstichting Zuid-Holland en
overige erfgoedpartijen, reeds de nodige initiatieven hebben ontplooid en nog in petto
hebben. Wat betreft behoud en beheer van landschapselementen worden initiatieven van
agrariërs en particulieren ondersteund door Landschapsbeheer Zuid-Holland. Het
Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard zoekt naar mogelijkheden om
gemalen en sluizen die hun functie verliezen (b.v. Stolwijkersluis), maar wel een zekere
historisch en/of landschappelijke waarde hebben, te behouden.
De Plaatselijke Groep hecht een groot belang aan dit erfgoed en wil dergelijke initiatieven
ondersteunen om de duurzame instandhouding van dit erfgoed zoveel mogelijk te
verzekeren. Activiteiten lopen uiteen van restauratie van met name kleine elementen
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(bijvoorbeeld gemalen, boenstoepen en eendenkooien), het zoeken naar nieuwe
bestemmingen tot het beter onder de aandacht brengen van de cultuurhistorische kwaliteiten
van het gebied bij inwoners en bezoekers. In die zijn wordt ook nadrukkelijk gezocht naar
synergie met maatregelen 312 en 313.
Eindbegunstigden: overheden, natuurlijke en rechtspersonen
Bijdrage uit publieke middelen: maximaal 100% in geval van overheden; maximaal 50% voor
overige eindbegunstigden inzake loonkosten, advies en andere diensten en beloningen en
maximaal 40% voor investeringen.
Maatregel 411 Versterking van de concurrentiekracht van de landbouw
Zoals in de gebiedsanalyse is aangegeven, staat de landbouw de komende jaren voor een
zware opgave wat betreft gebiedsherinrichting én het opvangen van de vermindering van de
ondersteuning uit het gemeenschappelijke landbouwbeleid. Verbreding van de
bedrijfsvoering zal in de meeste gevallen onvoldoende compensatie bieden. Ook is
verbreding niet voor ieder bedrijf een mogelijkheid. Versterking en optimalisering van de
primaire bedrijfsvoering blijft dus in vrijwel alle gevallen noodzaak voor een
bedrijfseconomische duurzame toekomst. Ook moeten bedrijven aantrekkelijk blijven voor
opvolgers c.q. startende agrariërs.
Kenmerkend voor de Krimpenerwaard is dat de productieomstandigheden en
productiekosten sterk gerelateerd zijn aan waterbeheer. Aangesloten kan b.v. worden bij het
initiatief “Samen naar goed water in de Krimpenerwaard”, waarbij ook kostenbeheersing
onderdeel vormt van de aanpak. Denk ook aan bagger uit sloten uitspuiten over land.
Uit hoofde van POP, as 1, wordt een aantal landelijke programma’s opgezet. Het
Veenweidepact moet zorgen voor betere productieomstandigheden voor de bedrijfsvoering.
Aanvullend daaraan wil de Plaatselijke Groep vernieuwende, toekomstgerichte initiatieven
stimuleren die zowel bijdragen aan een betere bedrijfssituatie als ook leiden tot een
duurzamere bedrijfsvoering, b.v. efficiënter water- en energiegebruik en bijdrage aan de
CO2-problematiek. In dit kader kunnen risicovolle, maar veelbelovende experimenten met
nieuwe technieken en nieuwe kennis worden ontwikkeld en/of getest die toegesneden zijn op
de structuur van de bedrijven en van het gebied.
Eindbegunstigden: agrarische bedrijven of samenwerkingsverbanden van agrarische
bedrijven
Bijdrage uit publieke middelen: maximaal 100% in geval van onderzoek, maximaal 40% voor
bedrijfsinvesteringen en maximaal 50% voor andere kosten.
Maatregel 412 Milieu en landbeheer
De Plaatselijke Groep voelt een grote betrokkenheid bij de verschijningsvorm van het in
essentie agrarisch cultuurlandschap van de Krimpenerwaard. Vanuit as 2 worden landelijke
programma’s ingezet ter versterking van de het natuur- en landschapsbeheer en de aanpak
van milieuproblemen op het platteland. Aanvullend daarop wil de Plaatselijke Groep een
aantal zaken aanpakken, die met name lokaal spelen. Een belangrijk aandachtspunt is
verrommelingsbestrijding. Maar vooral ook de vraag of en hoe nieuwe ontwikkelingen in het
landschap kunnen worden ingepast. Dit speelt vooral in het kader van nieuwe landgoederen
en nieuwe landschapselementen, maar ook kan gedacht worden aan aangepaste
onderhoudsmaatregelen, b.v. slootkanten apart maaien in verband met broedende vogels,
zoals dit nu reeds gebeurt vanuit het initiatief “Samen naar goed water in de
Krimpenerwaard”.
Het onderhoud van het landschap blijft permanent om aandacht vragen. De Plaatselijke
Groep is op zoek naar nieuwe manieren om dat onderhoud vorm te geven, b.v. onderzoek
naar energieopwekking uit vrijkomende biomassa. Daarnaast wordt er binnen de Plaatselijke
Groep actief gezocht naar nieuwe manieren om de uitstoot van broeikasgassen te beperken.
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Verder ligt er de opgave om de waterkwaliteit in het gebied (verder) te verbeteren ten
behoeve van ecologische doeleinden en agrarisch gebruik.
Tenslotte wil de Plaatselijke Groep met andere gebiedspartijen nader onderzoek doen en
experimenten ontwikkelen rond groene en blauwe diensten.
Eindbegunstigden: overheden, natuurlijke en rechtspersonen
Bijdrage uit publieke middelen: maximaal 100% in geval van onderzoek en ontwikkeling en
uitvoering van experimenten en maximaal 50% voor andere kosten
Maatregel 421 Uitvoering van samenwerkingsprojecten
Net als in het Leader+ programma is er ook in het nieuwe programma budget beschikbaar
voor samenwerking met andere Leader-gebieden binnen Nederland en in het buitenland. In
het lopende Leader+ programma participeert LAG De Waarden in drie
samenwerkingsprojecten:
 Groene Hart, Kloppend Hart dat zich richt op versterking van het plattelandstoerisme in
het Nationaal Landschap Groene Hart. Hierin wordt samengewerkt met twee andere
Leader-gebieden in het Groene Hart
 Nieuwe Perspectieven voor Boerderij en Landschap, dat als doel heeft behoud en
versterking van kleinschalige cultuurhistorische en landschappelijke elementen. Hierin
wordt samengewerkt met twee LAG’s in Zeeland
 European Sustainable Food Producers Network: een samenwerkingsverband van zeven
producentengroepen uit vier landen (Nederland, Engeland, Italië en Spanje), waarin men
kennis en ervaringen uitwisselt rond de streekproducten en poogt te komen tot een
structuur voor Europese afzet van streekproducten.
Voor de nieuwe programma periode zal vanuit de Krimpenerwaard ingezet worden op
voortzetting van Groene Hart, Kloppend Hart (fase 2). Deze tweede en laatste fase zal lopen
van oktober 2007 tot en met medio 2009.
De eerste fase van het European Sustainable Food Producers Network eindigt eind 2007;
aansluitend zal ingezet worden op ondersteuning voor fase 2 vanuit het nieuwe programma.
De focus zal naar verwachting, behalve op opzet van een duurzame structuur voor de
internationale afzet van streekproducten, meer komen te liggen op de combinatie van
voedselproductie en duurzaam plattelandstoerisme. Een koppeling wat dit onderdeel betreft
met Groene Hart, Kloppend Hart ligt dan ook voor de hand.
Verder verwachten we een samenwerkingsproject op te kunnen zetten rond het thema
Landbouw en Zorg, dat onder het Leader+ programma een sterke impuls heeft gekregen in
de Krimpenerwaard. Er liggen reeds contacten met de provincie Flevoland en met meerdere
gebieden in Engeland.
De positie van agrarische ondernemers, vrouwen en jongeren acht de Plaatselijke Groep
een speciaal aandachtspunt bij samenwerking.
Voor de uitvoering van de samenwerkingsprojecten, maatregel 4.21, is een afzonderlijk
budget opgenomen in de financiële tabel in hoofdstuk 6.
Maatregel 4.31 Uitvoeringskosten
Zie hoofdstuk 5
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4. Uitvoering van de Lokale Ontwikkelingsstrategie
4.1 De Plaatselijke Groep
Uitgangspunten
Voor de te kiezen structuur van de uitvoering van het LEADER programma heeft de
Plaatselijke Groep de volgende uitgangspunten gekozen:
 De samenstelling moet een afspiegeling zijn van de diverse actoren die actief zijn op het
platteland;
 In de Plaatselijke Groep zijn private en publieke partijen vertegenwoordigd, waarbij meer
dan 50% van de leden vertegenwoordigers van private partijen zijn;
 Er moet ook qua samenstelling van de Plaatselijke Groep een verbinding worden gelegd
met de lopende gebiedsprocessen;
 De organisatie moet herkenbaar zijn voor de regio;
 De regio moet medeverantwoordelijk en betrokken zijn;
 De organisatie moet doelmatig en efficiënt kunnen opereren;
De leden van de Plaatselijke Groep vormen een groep van partners die de verschillende
sociaal-economische sectoren van het gebied evenwichtig vertegenwoordigen. De leden van
de Plaatselijke Groep geven blijk van hun vermogen om samen een ontwikkelingsstrategie
voor het gebied uit te stippelen en uit te voeren.
De leden zijn ter plaatse gevestigd en:
 Zij hebben een brede belangstelling voor plattelandsontwikkeling;
 De afgevaardigde van een sector weet zich verzekerd van een draagvlak;
 Hebben kennis van en zijn betrokken bij de regio;
 Beschikken over zoveel mogelijk mandaat, d.w.z. beslissen gezamenlijk over
projectaanvragen zonder last of ruggespraak.
Verder gelden als uitgangspunten:
 de organisatie moet herkenbaar zijn voor de regio;
 de regio moet medeverantwoordelijk en betrokken zijn;
 de organisatie moet doelmatig en efficiënt kunnen opereren;
 het secretariaat van de Plaatselijke Groep dient in het gebied zelf gesitueerd te zijn
 de provincie moet haar verantwoordelijkheid t.a.v. het administratieve en financiële
beheer naar behoren kunnen uitvoeren.
Verantwoordelijkheid en taken van de Plaatselijke Groep
De Plaatselijke Groep is verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van de
Lokale Ontwikkelingsstrategie. Het vergaderritme van de Plaatselijke Groep dient nog nader
bepaald te worden. Ook over het voorzitterschap zal door de Plaatselijke Groep nader
besloten worden. De taken van de Plaatselijke Groep zijn samengevat in bijlage 1.
Samenstelling van de Plaatselijke Groep
Gezien de breedte van de gekozen maatregelen is er gekozen is voor een brede
samenstelling van de Plaatselijke Groep, waarin alle relevante gebiedspartijen
vertegenwoordigd zijn. Gebiedspartijen zijn uitgenodigd op basis van de samenstelling van
het voormalige Gebiedsplatform. Deze is geactualiseerd en aangevuld. Deze gebiedspartijen
zijn aangevuld met vertegenwoordigers van de K5 gemeenten via het
portefeuillehoudersoverleg Ruimte en met een vertegenwoordiger van Waterschap en het
Natuur- en Recreatieschap. Door deze invulling wordt gegarandeerd dat de Plaatselijke
Groep breed en evenwichtig samengesteld is met bestuurlijke vertegenwoordigers uit de
gehele Krimpenerwaard (zie ook bijlage 2).
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De samenstelling van deze Plaatselijke Groep voldoet aan de eis dat maximaal 50 procent
van de leden afkomstig is van een overheidsinstantie. Tevens voldoet deze samenstelling
aan de eis dat er minimaal één vertegenwoordiger van een vrouwenorganisatie in de
Plaatselijke Groep zitting heeft en minimaal één vertegenwoordiger van een
jongerenorganisatie.
Subgroep Verbrede landbouw en vernieuwend ondernemerschap
Gezien de speciale plek die het Veenweidepact inneemt in de gebiedsaanpak in de
Krimpenerwaard is er voor gekozen hiermee vanuit deze Lokale Ontwikkelingsstrategie een
verbinding te leggen. Binnen het Veenweidepact gaat een Lokale Groep Verbrede landbouw
en vernieuwend ondernemerschap gevormd worden. Deze zal zich bezighouden met het
aanjagen en faciliteren van initiatieven ter bevordering van de diversificatie van het agrarisch
ondernemerschap en het stimuleren van nieuwe vormen van bedrijvigheid op het platteland,
met name ten aanzien van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. Voorzover dit leidt tot
aanvragen in het kader van de uitvoering van de Lokale Ontwikkelingsstrategie zal deze
Lokale Groep als subgroep van de Plaatselijke Groep fungeren. Dit houdt in dat de Lokale
Groep aanvragers op weg helpt en begeleidt bij het opstellen van aanvragen, deze
aanvragen beoordeelt en van advies voorzien doorleidt naar de Plaatselijke Groep.

4.2

Ondersteuning Plaatselijke Groep

Om de Plaatselijke Groep te ondersteunen bij de uitvoering van de Lokale
Ontwikkelingsstrategie, kan een beroep worden gedaan op de volgende functionarissen:
 de secretaris van de Plaatselijke Groep;
 de coördinator;
 de betaal- en beheersautoriteit
 het Nationaal Netwerk Plattelandsontwikkeling.
Secretaris
Heeft als taken:
 Ondersteuning van de vergaderingen van de Plaatselijke Groep en de subgroep
Vernieuwend Ondernemen: voorbereiding, vergaderingen bijwonen, verslaglegging,
procesbewaking, advisering
 Voorlichting en PR: verzorgen van informatiebijeenkomsten, nieuwsbrief en beheer
website. Verder zorgt de secretaris er voor dat er regelmatig artikelen in de lokale en
regionale pers verschijnen over de activiteiten in het kader van het programma.
 Aanspreekpunt: de secretaris fungeert als ambtelijk aanspreekpunt voor de gemeenten
en provincie en voor collega-secretarissen van andere Plaatselijke Groepen in binnen- en
buitenland
 Monitoring en evaluatie
De secretaris koppelt tijdens elke vergadering van de PG terug over de voortgang van de
uitvoering van de projecten. Deze rapportages worden ook gebruikt om de indicatoren
voor het succes van het programma te monitoren. Waar nodig worden door de secretaris
voorstellen gedaan aan de PG om de uitvoering van de projecten te verbeteren en voert
daartoe in overleg met coördinator en de projectaanvragers de nodige maatregelen uit.
Uiteraard leveren de rapportages over de uitvoering van de projecten ook kopij op voor
de nieuwsbrief en de website
 Rapportage
De secretaris stelt jaarlijks een jaarplan en een jaarverslag op, waarin verslag wordt
gedaan van de geplande c.q. uitgevoerde activiteiten en projecten en eventueel
voorstellen worden gedaan voor bijstelling van het programma
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Coördinator
 Loketfunctie: de coördinator is het eerste aanspreekpunt namens de PG voor Lokale
Initiatiefnemers (LI) om projectideeën en projectvoorstellen te bespreken en
initiatiefnemers te ondersteunen bij de administratieve zaken rond de uitvoering en
afronding.
 Makelaarsfunctie: de coördinator ondersteunt Lokale Initiatiefnemers in het vinden van
relevante partijen om het projectvoorstel verder mee op te zetten en uit te voeren. Dit zijn
in de eerste plaats andere partijen binnen het gebied, maar ook partijen in de
omringende stedelijke agglomeratie dan wel onderzoeksinstituten of overheden.
Ook zal de coördinator Initiatiefnemers indien nodig ondersteunen bij het vinden van
aanvullende financieringsbronnen
 Opzet en begeleiding samenwerkingsprojecten: in het huidige Leader+-programma is
gebleken dat professionele ondersteuning van Lokale Initiatiefnemers bij het opzetten en
uitvoeren van samenwerkingsprojecten onontbeerlijk is. Gezien de inmiddels
opgebouwde ervaringen binnen het Leader+ programma De Waarden dient in de
volgende periode deze ondersteuning voortgezet te worden. De coördinator ondersteunt
bij het zoeken en bij elkaar brengen van samenwerkingspartners, het uitwerken van een
gezamenlijk projectplan, de aanvraagprocedure en bij de uitvoering wat betreft de
subsidietechnische randvoorwaarden
 Procedurebegeleiding en –bewaking:
de coördinator vervult een centrale rol in de begeleiding en ondersteunen van zowel
Lokale Initiatiefnemers als de PG bij het op een correcte, zorgvuldige, maar ook zo snel
mogelijk afwikkelen van de procedure van de projectvoorstellen, bij het opstellen van het
projectvoorstel en het invullen van de formulieren, bij het toetsen van de voorstellen door
de PG tot het moment dat de beschikkingen door de Provincie zijn afgegeven. Waar
nodig ontwikkelt de coördinator voorstellen voor verbetering van procedures. De
coördinator treedt in dezen ook op als aanspreekpunt voor provincie en beheer- en
betaalautoriteit.
Invulling secretariaat en coördinatorschap
Met de kosten voor de ondersteuning van de werkzaamheden van de Plaatselijke Groep en
de Subgroep Vernieuwend Ondernemerschap (secretaris en coördinator) is rekening
gehouden in de financiële tabel van het programma (zie hoofdstuk 6). De Plaatselijke Groep
denkt dat hiervoor in totaal gemiddeld over de hele programmaperiode ca. 0,5 à 0,6
formatieplaats nodig is.
In tegenstelling tot het huidige programma, zal in het nieuwe programma er een personele
scheiding aangebracht worden tussen de functie van secretaris en die van coördinator.
Het secretariaat zal worden gevestigd in het gebied zelf. In overleg tussen Plaatselijke groep
en K5 gemeenten zal het secretariaat in personele zin worden ingevuld. De wisselwerking
tussen enerzijds de bestaande gebiedsprocessen en anderzijds deze Lokale
Ontwikkelingsstrategie kan zo worden geoptimaliseerd. Voor het coördinatorschap zal een
aanbestedingstraject worden uitgezet conform de geldende provinciale
aanbestedingsprocedures.
Het profiel van de coördinator bestaat, samengevat, uit tenminste de volgende kwalificaties:
heeft kennis van het gebied, beschikt over relevant netwerk in het gebied en daarbuiten,
heeft gedegen en gebleken ervaring met de Leaderaanpak, is in staat om aanvragers te
begeleiden in het vertalen van projectideeën naar Leaderwaardige aanvragen, heeft
grondige kennis van de technische en juridische aspecten van het POP-programma.
Op provinciaal niveau is er een POP/LEADER coördinator. De provinciaal coördinator toetst
projectaanvragen met het advies van de Plaatselijke Groep ten behoeve van het besluit van
GS (de definitieve beschikking). Daarnaast toetst de provinciale coördinator ook of de
projectaanvragen overeenstemmen met het beleid van GS.
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De Dienst Landelijk Gebied vormt het betaal- en beheersorgaan voor de uitvoering van POP
en derhalve ook van as 3 en de Leader-as. Het betaal- en beheersorgaan zorgt voor de
opstelling van eind- en jaarverslagen en verricht de betalingen aan de projecten.
Tenslotte zal ook in het nieuwe programma een netwerk van plattelandsgebieden
functioneren, waarvan de Plaatselijke Groep Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ook deel
uitmaakt. Onder het huidige Leader+ programma is een nationaal netwerk LEADER
gevormd, dat opgegaan is in het nationaal netwerk plattelandsontwikkeling. Dit netwerk zal
ook in de komende programmaperiode gaan functioneren, onder andere ter ondersteuning
van de Leader-groepen. De ondersteuning bestaat uit deskundigheidsbevordering bij de
leden van de Plaatselijke Groep om hen in staat te stellen de uitvoering van het programma
adequaat ter hand te nemen. Verder bevordert het netwerk de uitwisseling van ervaringen en
informatie tussen Leader-gebieden en kan ondersteuning bieden bij het opzetten van
samenwerkingsprojecten.
De Plaatselijke Groep wenst actief te participeren in dit netwerk met als doel het overdragen
van behaalde resultaten en het opdoen van inspiratie voor de uitvoering van de Lokale
Ontwikkelingsstrategie.

4.3

Selectie en beoordeling van projecten

De Plaatselijke Groep is vrij in de wijze waarop de ingediende projecten worden
geselecteerd. Een uitvoerige procedure staat beschreven in bijlage 4. Hieronder volgt een
meer algemene beschrijving. De beschreven procedure vormt een eerste aanzet. Het
definitieve stramien zal door de Plaatselijke Groep nog nader worden vastgesteld in
samenspraak met provincie en DLG.
Beseffende dat de problematiek wat betreft de in de strategie aangegeven onderwerpen
evenveel aandacht behoeft, is de Plaatselijke Groep van mening dat een gelijke behandeling
van projectaanvragen het meest zuiver is, met dien verstande dat:
Projecten die plaatsvinden in het kader van het thema Vernieuwend Ondernemen hoger
zullen worden beoordeeld
Projecten die op meer dan één maatregel betrekking hebben, hoger worden beoordeeld
Een projectprocedure zal vooraf gegaan worden door een eerste contact tussen een
ondernemer, organisatie of burger met een innovatief idee (de “Lokale Initiatiefnemer”) en de
secretaris van de Plaatselijke Groep. Met name de beginperiode zullen hiervoor op het
streekkantoor spreekuren en inloopdagen worden georganiseerd. De secretaris zal de
aanvraag doorleiden naar de coördinator, die met de aanvrager de kansrijkheid en
haalbaarheid beoordeelt en de aanvrager adviseert en begeleidt bij het samenstellen van het
projectdossier. Het projectdossier zal vervolgens worden voorgelegd aan de Plaatselijke
Groep. De beslissing van de Plaatselijke Groep in de vorm van een zwaarwegend advies zal
ter besluitvorming worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. GS geeft de uiteindelijke
beschikking af op basis waarvan door de aanvrager aanspraak kan worden gemaakt op de
subsidiegelden. Het project kan daarna worden uitgevoerd.

4.4
Randvoorwaarden aan de uitvoering van projecten: integraliteit,
overdraagbaarheid, samenwerking, innovatief karakter en complementariteit aan
bestaand beleid
Aanvragen zullen getoetst worden aan de hand van drie typen criteria:
 De toepassing van de Leader-methode
 Inhoudelijke criteria aan de hand van deze Ontwikkelingsstrategie
 Technische criteria
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Toepassing Leader-methode
Bottom up principe
Uiteraard zal de bottom up aanpak als belangrijkste richtsnoer bij de uitvoering gelden. Dit
houdt wat de Plaatselijke Groep betreft in dat aanvragen in alle gevallen gedaan worden
door burgers, ondernemers, publieke instellingen, verenigingen en
samenwerkingsverbanden die in het gebied zelf gevestigd zijn. Daar waar het gaat om
samenwerkingsverbanden kunnen ook partijen van buiten het gebied betrokken worden.
Jongeren en vrouwen
Overeenkomstig de Europese richtlijnen rekent de Plaatselijke Groep jongeren en vrouwen
tot speciale aandachtsgroepen. Dit sluit ook aan bij het streven van de Plaatselijke Groep om
jongeren in het gebied te houden en de achterstandspositie van vrouwen op de arbeidsmarkt
te verbeteren. Deze groepen kunnen een belangrijke rol vervullen in de ontwikkeling van de
plattelandsgebieden. Activiteiten voor deze doelgroepen zullen worden gestimuleerd
passend binnen elk van de thema´s en doelstellingen. Bij de beoordeling van
projectaanvragen zal de mate waarin het initiatief bijdraagt aan versterking van de positie
van jongeren en vrouwen een wegingsfactor zijn.
Multisectoraal en integraal
Deze Lokale Ontwikkelingsstrategie beoogt een sectoroverstijgende en privaat-publieke
aanpak van gebiedsprocessen te bevorderen. Dit komt tot uitdrukking in de beschreven
Ontwikkelingsstrategie en zal ook in de uitvoering van het programma een belangrijke
wegingsfactor voor aanvragen zijn. Dit houdt in concreto in dat aanvragen die samenwerking
inhouden tussen meerdere partijen uit verschillende sectoren en samenwerking tussen
private en publieke partijen een hogere beoordelingsscore krijgen dan sectorale aanvragen
van één partij.
Overdraagbaarheid, innovatie en samenwerking
Bij de opstelling van het Ontwikkelingsplan heeft de Plaatselijke Groep zorg gedragen voor
het experimentele en innovatieve karakter en overdraagbaarheid van initiatieven. Dit komt
vooral tot uiting in het sterke accent op:
 actieve betrokkenheid van de plaatselijke bevolking;
 samenwerking tussen organisaties en partijen;
 het beoogde innovatieve karakter van projecten;
 de voorbeeldfunctie en het overdraagbare karakter van projecten.
Bij de beoordeling van de projecten worden deze zaken nadrukkelijk als wegingcriteria
meegenomen.
Aan het begrip innovatief dient een ruime uitleg toegekend te worden. Innoveren betekent
zeker niet in alle gevallen breken met het verleden. Het voortbouwen op bestaande
praktijken is tot op heden één van de succesfactoren van plattelandsontwikkeling gebleken.
In de Krimpenerwaard wordt veelal gewerkt vanuit de gedachte ‘Behoud door Ontwikkeling’.
Het integreren van nieuwe inzichten in een productieproces, het tot stand brengen van
nieuwe, niet-reguliere samenwerkingsverbanden tussen actoren/sectoren, het aansnijden
van nieuwe markten voor bestaande producten of het in een nieuwe vorm gieten van
bestaande praktijken vormen een niet limitatieve opsomming van innovatieve activiteiten die
ieder op zich een bijdrage leveren aan de plattelandsontwikkeling.
Innovatief in de zin van “nieuw” dient ook ruim uitgelegd te worden. Innovatief wordt daarom
geïnterpreteerd als voorzien in een reële en concrete behoefte of een wijze c.q. door middel
van een product dat als nieuw en vernieuwend geldt voor het gebied.
Voorbeeldfunctie en overdraagbaarheid willen zeggen dat de resultaten van projecten
verspreid zullen worden binnen het gebied en ook binnen een landelijk netwerk van
plattelandsgebieden, zodat de gebieden van elkaar kunnen leren.
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Inhoudelijke criteria
Wat betreft de inhoudelijke criteria zal het gaan om de vraag in hoeverre een aanvraag past
binnen één of meer van de gekozen maatregelen. Gelet op de bovenbeschreven visie en de
onderliggende documentatie uit POP2 zullen tevens ook criteria gehanteerd worden die
betrekking hebben op:
 de bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van het gebied
 de bijdrage aan verbrede plattelandsontwikkeling, bijvoorbeeld te meten in termen van
behouden of nieuwe werkgelegenheid
 de bijdrage aan vergroting van de ruimtelijke kwaliteit
 de bijdrage aan benutten van de in het gebied aanwezige kennis en sociaal kapitaal
 de mate van draagvlak binnen het gebied, bijvoorbeeld in de vorm van financiële
bijdragen uit het gebied.
Technische criteria
Nog niet bekend is in hoeverre de nieuwe technische criteria m.b.t. de kwaliteit van de
projectdossiers zullen afwijken van de huidige. Belangrijke aspecten zullen naar verwachting
zijn: toets op volledigheid van het dossier, toets op de deskundigheid en het uitvoerend
vermogen van de aanvrager, de borging van de resultaten na afloop van de subsidieperiode,
wel of niet sprake van staatssteun en het gevolgde aanbestedingsbeleid.
Complementariteit met bestaand beleid
De maatregelen die worden voorgesteld in deze Lokale Ontwikkelingsstrategie zijn niet
strijdig met maatregelen inzake:
 overig communautair beleid (w.o. in ieder geval INTERREG en LIFE);
 de gemeenschappelijke marktordening;
 kwaliteit van landbouwproducten;
 relevante Europese Richtlijnen (o.a. Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, Energierichtlijn,
Nitraatrichtlijn, Kaderrichtlijn Water, Bodem richtlijn);
 het PlattelandsOntwikkelings Programma (POP) dat voor geheel Nederland werd
opgesteld voor de kaderverordening plattelandsontwikkeling.
Evenmin worden de voorgestelde maatregelen strijdig geacht met andere Nederlandse
maatregelen inzake plattelandsontwikkeling zoals:
 Agenda Vitaal Platteland
 Nota Ruimte
 Regeling stimulering biologische productiemethode;
 regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling (SN);
 regeling agrarisch natuurbeheer (SAN);
 andere maatregelen vanwege diverse vormen van gebiedsgericht beleid.
De in het Ontwikkelingsplan voorgestelde maatregelen zijn complementair ten aanzien van
de maatregelen die in de genoemde gebiedsprocessen worden uitgevoerd. De plaatselijke
groep streeft ernaar om het programma in te zetten als financiële prikkel voor de bestaande
gebiedsprocessen en als stimulans voor nieuwe en verdergaande initiatieven. De
Plaatselijke Groep zal dan ook veel energie steken in de wisselwerking met het
Gebiedsplatform en de lokale politiek.

4.5

Communicatieplan

Communicatie over de doelstellingen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie en de
mogelijkheden voor projecten bij de verschillende doelgroepen in het gebied is een belangrijk
aspect in het uitvoeringstraject. Dit is immers de basis voor het realiseren van de
doelstellingen van het plan: er moeten passende projecten ontwikkeld worden die door de
Plaatselijke Groep financieel worden ondersteund. Naast het bevorderen van kennis bij de
doelgroepen is ook een positieve grondhouding ten aanzien van inhoud en uitvoering van de
Lokale Ontwikkelingsstrategie bij de doelgroepen noodzakelijk om projecten te genereren.
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De eerste taak van de Plaatselijke Groep, na goedkeuring van de Lokale
Ontwikkelingsstrategie, is het opstellen van een communicatieplan in samenwerking met de
Subgroep Vernieuwend Ondernemerschap. De eerste taken die daar uit voort zullen vloeien
zijn het opstellen en verspreiden van een leesbare, heldere folder, bedoeld voor de
potentiële Lokale Initiatiefnemers en het onder de aandacht brengen bij de burgerbevolking
van het programma via de lokale media. Tevens dient een website te worden ontwikkeld en
een nieuwsbrief te worden opgesteld, die alle actoren en met name de lokale politiek blijvend
van informatie voorziet over de voortgang verenigingen. Ook zullen links vanuit andere
websites van gebiedspartijen en gemeenten worden aangebracht naar de website van de
Plaatselijke Groep. De Plaatselijke Groep acht burgers (met name jongeren),
maatschappelijke organisaties, ondernemers en de lokale politiek de voornaamste
doelgroepen.

4.6

Evaluatie en monitoring

De Rijksoverheid, c.q. het Ministerie van Landbouw is in eerste aanleg verantwoordelijk voor
de evaluatie en monitoring van het totale PlattelandsOntwikkelingsplan. In uitvoerende zin
zal deze verantwoordelijkheid gedelegeerd worden aan het Comité van Toezicht. De
provincie Zuid-Holland zal verantwoordelijk zijn voor de monitoring op provinciaal niveau. De
Plaatselijke Groep is verantwoordelijk voor de uitvoering en monitoring van deze Lokale
Ontwikkelingsstrategie. Ten behoeve van de monitoring en evaluaties zijn outputindicatoren
opgesteld. De kwantificering van de output is gebeurd op basis van een ex-ante evaluatie
van wat er reeds in het gebied aanwezig is, de gebiedsanalyse en de kwalitatieve
doelstellingen m.b.t. deze strategie. Deze indicatoren zijn opgenomen in bijlage 4. De
monitoring zal voortdurend plaatsvinden en tijdens elke vergadering aan de hand van de
resultaten en de doelstellingen van de Ontwikkelingsstrategie worden geëvalueerd, om
daarmee verder richting te geven aan het activeren van het gebied en het beoordelen van
aanvragen. Secretaris en coördinator spelen een belangrijke rol in het bijhouden van
gegevens en het informeren van de Plaatselijke Groep en de provincie. Op basis van de
resultaten zullen de accenten voor het komende jaar worden vastgelegd in een jaarplan.
Halverwege het programma, in 2010, zal een mid term evaluatie worden uitgevoerd.
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5.

Verwachte investeringen en financiering

5.1

Uitgangspunten

De systematiek vanuit POP schrijft voor dat Europese financiering pas dan door de
Europese Commissie wordt verstrekt indien er voor tenminste eenzelfde bedrag aan
nationale co-financiering beschikbaar is. Deze nationale co-financiering bestaat uit publieke
middelen van Rijk, provincie, gemeenten, Waterschappen en andere als (semi-)overheid
erkende instanties.
Omdat integraliteit aan de basis ligt van deze Lokale Ontwikkelingsstrategie meent de
Plaatselijke Groep dat naast aanspraak op gelden uit het POP as 4, Leader, ook
aanspraak kan worden gemaakt op financiering uit de Europese middelen voor POP2 as 3,
plattelandsvernieuwing.
Ook zal aanspraak worden gemaakt op co-financiering van de POP-gelden door de provincie
Zuid-Holland, zoals door haar aangegeven in het Provinciaal Meerjarenprogramma en de
Algemene Subsidieverordening (ASV) in de zin dat de provincie voor de gehele
programmaperiode middelen reserveert voor de uitvoering van het Lokale Ontwikkelingsplan.
De Plaatselijke Groep zorgt voor commitment vooraf bij gemeenten en andere relevante
overheden voor de overige co-financiering. Hiervoor leggen gemeenten en Waterschap
schriftelijk hun intenties vast. Deze zijn als bijlage 5 bijgevoegd.
In de Lokale Ontwikkelingsstrategie zal per maatregel aangegeven worden: de verwachte
totale investeringen en wijze van financiering (inclusief private financiering) en de verhouding
publieke financiering.
De PG is verantwoordelijk voor een adequaat programmamanagement t.a.v. de publieke
financiering.
Projecten ontvangen maximaal 50% financiering uit POP-gelden en afhankelijk van het soort
project en het type aanvrager in totaal maximaal 100% publieke financiering.
In de meeste gevallen zijn er ook bijdragen nodig door private partijen in de subsidiabele
investeringen. Het is in principe toegestaan de tijdsbesteding van private partijen en
vrijwilligers te kapitaliseren en als financiële bijdrage in het projectbudget mee te rekenen.
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5.2.

Verwachte investeringen en beoogde financiering

Tabel 1: investeringen en financiering per maatregel, periode 2007-2013
Private
Totale
Investeringen financiering
As 3:
311 Diversificatie
312 Micro-ondernemingen
313 Toeristische activiteiten
321 Basiszorg
322 Dorpsvernieuwing
323 Landelijk erfgoed
subtotaal
As 4:
411 Concurrentiekracht agrarische sector
412 Milieu en landbeheer
421 Samenwerking (reg. en internat.)
431 Uitvoeringskosten Plaatselijke
Groepen**

Publieke
financiering*

1.600.000
1.200.000
2.400.000
1.200.000
1.200.000
500.000

1.200.000
900.000
1.600.000
200.000
200.000
100.000

400.000
300.000
800.000
1.000.000
1.000.000
400.000

8.100.000
100%

4.200.000
52%

3.900.000
48%

4.000.000
700.000
600.000

3.000.000
100.000
55.000

1.000.000
600.000
545.000

535.000

535.000
0

subtotaal

Totaal

5.835.000
100%

3.155.000
54%

2.680.000
46%

13.935.000
100%

7.355.000
53%

6.580.000
47%

* voor specificatie publieke financiering zie tabel 2
** voor specificatie van Uitvoeringskosten Plaatselijke Groepen (maatregel 431) zie tabel 3
Toelichting
Zoals in hoofdstuk 4 is aangegeven, kiest de Plaatselijke Groep om in te zetten op alle
maatregelen uit as 3 en as 4, zij het met accentverschillen per maatregel. Gezien de positie
van de agrarische sector en het belang van deze sector in het behoud en beheer van
gebiedskwaliteiten, vindt de Plaatselijke Groep het van belang met name deze sector te
ondersteunen bij de gevraagde transitie en versterking van het toekomstperspectief. Verder
vraagt het voorzieningenniveau en de leefbaarheid in het algemeen van kleine kernen extra
aandacht en ondersteuning, terwijl ook de toeristische potenties, in samenhang met beide
voorngaande punten en het beheer van de natuur- en landschapskwaliteiten beter benut
moeten worden.
De investeringsbedragen zijn afgeleid van een evaluatie vooraf en de daarop gebaseerde
indicatoren zoals vermeld in bijlage 4.
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De Plaatselijke Groep gaat er van uit dat met name bij de maatregelen 311, 312, 313 en 411
het aandeel private financiering (aanmerkelijk) hoger ligt dan het aandeel publieke
financiering, omdat het hier veelal gaat om bedrijfsinvesteringen c.q. commerciële
activiteiten.
Bij maatregelen 321, 322, 323 en 412 ligt het voor de hand dat dit vaker en in hogere mate
valt onder verantwoordelijkheid van (lokale) overheden. Wat betreft samenwerkingsprojecten
leert de ervaring met Leader+ dat het gaat om initiatieven met een relatief lange aanlooptijd
en tijdens de projectperiode nog weinig directe revenuen voor de deelnemers. Het ligt
daarom in de rede dat in deze aanloop- en startfasen het aandeel private financiering
beperkt is.
De uitvoeringskosten, tenslotte, bedoeld om kosten te dekken voor het laten functioneren
van de Plaatselijke Groep en een efficiënte uitvoering van het programma, worden net als
onder Leader+ geheel uit publieke middelen gefinancierd. De uitvoeringskosten worden
verderop nader gespecificeerd.
De Plaatselijke Groep denkt op deze manier een multiplier te behalen van tenminste 2,
d.w.z. dat elke euro publieke financiering over het hele programma genomen, leidt tot een
euro private financiering.
Tabel 2: specificatie publieke financiering:
EU
As 3:
311 Diversificatie
312 Micro-ondernemingen
313 Toeristische activiteiten
321 Basiszorg
322 Dorpsvernieuwing
323 Landelijk erfgoed
subtotaal
As 4:
411 Concurrentiekracht agrarische
sector
412 Milieu en landbeheer
421 Samenwerking (reg. en
internat.)
431 Uitvoeringskosten Plaatselijke
Groepen

200.000
150.000
400.000
500.000
500.000
200.000

% PZH

%

Overige
%
Overheden*

totaal

50
50
50
50
50
50

100.000 25
75.000 25
200.000 25
125.000 12,5
125.000 12,5
50.000 12,5

100.000
75.000
200.000
375.000
375.000
150.000

25 400.000
25 300.000
25 800.000
37,5 1.000.000
37,5 1.000.000
37,5 400.000

1.950.000 50

675.000 17,3

1.275.000

32,7 3.900.000

25 1.000.000
25 600.000

500.000 50
300.000 50

250.000
150.000

25
25

250.000
150.000

272.500 50

177.500

33

95.000

17

545.000

267.500 50

92.500

17

175.000

33

535.000

subtotaal

1.340.000 50

670.000

25

670.000

25 2.680.000

Totaal

3.290.000 50

1.345.000 20,4

1.945.000

29,6 6.580.000

* zie voor specificatie overige overheden tabel 4
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Toelichting:
Voor de periode 2007-2013 is voor de provincie Zuid-Holland circa € 4 miljoen aan POPgelden beschikbaar voor as 4. Op basis van deze Lokale Ontwikkelingsstrategie wordt voor
as 4 ruim € 1,3 miljoen gevraagd, wat neerkomt op circa een derde. Gezien de geschetste
problematiek en de grootte van het gebied, lijkt dit de Plaatselijke Groep verdedigbaar. Op
grond van de ASC Zuid-Holland wordt er daarbij van uitgegaan dat de provincie Zuid-Holland
de as 4 maatregelen in zijn totaliteit voor 25% co-financiert.
Voor as 3 is provinciaal voor de hele periode zo’n € 12 miljoen aan POP-gelden beschikbaar.
Gegeven de verwachte investeringen, de grootte van het gebied en het feit dat de
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden in het pMJP door het provinciaal bestuur is aangemerkt als
één van de 5 prioriteitsgebieden wordt voor wat betreft de as 3 gelden aanspraak gemaakt
op circa een zesde van de beschikbare POP-gelden. Dit zal uit andere publieke middelen
(gemeenten, Waterschap, andere (semi)overheden) aangevuld dienen te worden. Hiervoor is
door betrokken gemeenten een intentieverklaring getekend (bijlage 5).
Wat betreft de co-financiering door de provincie is uitgegaan van de percentages zoals
vermeld in de Algemene Subsidieverordening terzake.
De overige publieke financiering dient te worden opgebracht door betrokken gemeenten en
Waterschap.
Tabel 3: Specificatie financiering overige overheden:
Gemeenten
As 3:
311 Diversificatie
312 Micro-ondernemingen
313 Toeristische activiteiten
321 Basiszorg
322 Dorpsvernieuwing
323 Landelijk erfgoed

Totaal

Waterschap

75.000
75.000
125.000
375.000
375.000
100.000

25.000
0
75.000
0
0
50.000

100.000
75.000
200.000
375.000
375.000
150.000

1.125.000

150.000

1.275.000

As 4:
411 Concurrentiekracht agrarische sector
412 Milieu en landbeheer
421 Samenwerking (reg. en internat.)

200.000
0
95.000

50.000
150.000
0

250.000
150.000
95.000

431 Uitvoeringskosten Plaatselijke Groepen

175.000

0

175.000

subtotaal

470.000

200.000

670.000

1.595.000

350.000

1.945.000

subtotaal

Totaal

Toelichting:
De Plaatselijke Groep gaat er van uit dat gemeenten en Waterschap ook investeren in de
uitvoering van deze Lokale Ontwikkelingsstrategie, aangezien deze in het verlengde ligt van
genoemde gebiedsprocessen en tevens bijdraagt aan oplossingen van problemen c.q. het
realiseren van kansen waar gemeenten en Waterschap zich ook bezighouden.
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Bijdrage Waterschap:
De PG meent dat het Waterschap, wat betreft as 3 maatregelen, aangesproken kan worden
op (beperkte) bijdragen aan maatregel 313, toeristische activiteiten (vaarroutes) en 323
Landelijk erfgoed (b.v. herstel gemalen). Over een uitvoeringsperiode van 7 jaar komt dit
neer op een bijdrage van ruim € 20.000 per jaar. Wat betreft as 4 maatregelen ziet de PG
een (kleine) rol voor het Waterschap bij bepaalde maatregelen aangaande verbetering van
de bedrijfsstructuur van agrarische ondernemingen (maatregel 411, concurrentiekracht
agrarische sector) en een grotere rol in projecten onder maatregel 412 Milieu en landbeheer.
Dit komt neer op een gemiddelde jaarlijkse bijdrage van ruim € 28.500,-.
In totaal voor as 3 en as 4 samen € 50.000,- per jaar. De bijdrage kan in de vorm van een
jaarlijkse bijdrage uit de eigen begroting onder de noemer ‘Leader’ en/of via directe bijdragen
aan projecten van derden en/of aan eigen projecten.
Bijdrage gemeenten:
De bijdrage à € 1.595.000,- komt neer op een bijdrage van € 319.000,- gemiddeld per
gemeente voor de hele programmaperiode ofwel € 45.600,- per gemeenten per jaar.
De bijdrage kan in de vorm van een jaarlijkse bijdrage uit de eigen begroting onder de
noemer ‘Leader’ en/of via directe bijdragen aan projecten van derden en/of aan eigen
projecten dan wel via de inzet van eigen capaciteit.
Specificatie Uitvoeringskosten Plaatselijke Groep (maatregel 431)
De uitvoeringskosten zoals in tabel 1 staan vermeld hebben uitsluitend betrekking op de
volgende kosten:
 Secretariaat
 Coördinator
 Onkostenvergoedingen leden Plaatselijke Groep
 Vergaderkosten
 Communicatiekosten
 Deskundigheidsbevordering
 Overige ondersteuningskosten
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Tabel 4: specificatie ondersteuningskosten Plaatselijke Groep, 2007-2014 (inclusief
eventuele BTW)

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Totaal

Secretariaat OnkostenCommunicatie Deskundig- Vergader- Totaal
+
vergoedingen
heidsbevor- kosten en
coördinator PG
dering PG
overige
40.000
3.000
4.000
5.000
2.000
52.500
70.000
6.000
2.000
0
3.500
85.500
70.000
6.000
1.500
0
3.500
84.000
65.000
6.000
1.500
0
2.500
78.000
65.000
6.000
1.500
0
2.500
72.500
55.000
6.000
1.500
0
2.000
62.000
45.000
4.500
2.000
0
2.000
51.500
40.000
3.000
4.000
0
3.000
50.000
450.000
40.000
18.000
5.000
22.000
535.000

De ondersteuningskosten bedragen 8,13% van de totale publieke financiering c.q. 20% van
de totale publieke financiering van as 4, Leader.
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Bijlage 1 Taken Plaatselijke Groep en Subgroep Vernieuwend
Ondernemerschap
Plaatselijke Groep:
 Algehele uitvoerende verantwoordelijkheid voor de Lokale Ontwikkelingsstrategie t.a.v.
realisatie van doelen en output en verantwoorde besteding van de publieke middelen
 Begeleiding en beoordeling van aanvragen op basis van de selectie- en
beoordelingscriteria; op basis daarvan adviezen uitbrengen aan de provincie
 Het activeren van gebiedspartijen en burgers ten behoeve van het genereren van
projecten
 Ten behoeve daarvan verzorgen van voorlichtingsactiviteiten
 Het inhoudelijk en uitvoeringstechnische volgen en waar nodig bijsturen van projecten
 Het opstellen van jaarplannen en jaarverslagen ten behoeve van de voortgang, evaluatie
en monitoring
 Op basis daarvan eventueel bijstellen van de uitvoering
 Aanspreekpunt voor gebiedspartijen en overheden omtrent projectaanvragen en
uitvoering van projecten
 Het actief participeren in samenwerkingsprojecten
 Het actief participeren in het Nationaal Netwerk Plattelandsontwikkeling
Subgroep Vernieuwend Ondernemerschap:
 Het activeren van gebiedspartijen en burgers ten behoeve van het genereren van
projecten op het gebied van verbrede landbouw en vernieuwend agrarisch
ondernemerschap
 Ten behoeve daarvan verzorgen van voorlichtingsactiviteiten
 Aanspreekpunt voor gebiedspartijen en overheden omtrent projectaanvragen en
uitvoering van projecten op het terrein van verbrede landbouw en vernieuwend agrarisch
ondernemerschap
 Het inhoudelijk en uitvoeringstechnisch begeleiden, adviseren en waar nodig bijsturen
van projectaanvragen
 Het adviseren van de Plaatselijke Groep t.a.v. gegenereerde projecten.
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Bijlage 2 (voorlopige) Samenstelling Plaatselijke Groep Krimpenerwaard en
Subgroep Vernieuwend Ondernemerschap
Plaatselijke Groep:
N. Dogterom
A. Scheer
J. Baas
J. van der Hee-de Vos
A. Boos
T. van Zoest
C. van den Berg
F. van Aesch
M. Kruk
A. Grootveld
A. de Vries
E. Riedstra
M. de vries
P. Sterk
B. Crouwens

K5-bestuur, tevens voorzitter a.i.
Horeca Nederland
ROM-K
Vrouwen van Nu
Stuurgroep Dorpsvisie Gouderak
Woningcorporaties
Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard
Stichting Cultuurhistorisch Overleg Krimpenerwaard (SCHOK)
Landschapsbeheer Zuid-Holland
Jeugd- en Jongerenwerk
Zorgberaad Midden-Holland
Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
Stichting Weidehof/LTO-Noord
Federatie van Ondernemerskringen Krimpenerwaard (FOK)
K5-bestuur, namens subgroep Vernieuwend Ondernemerschap

Subgroep Vernieuwend Ondernemerschap
B. Crouwens
T. Vonk Noordergraaf
T. Hoogerwaard
L. Kool
A. van der Vliet
J. Slingeland
W. Boer
R. Terlouw

K5-bestuur, tevens voorzitter
Agro-ondernemer
Stichting Weidehof
AJK
Stichting Bloeiend Platteland
LTO-Noord
DWLK
Stichting Zuid-Hollands Landschap
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Bijlage 3 Beschrijving selectieprocedure en beoordeling projecten
Eerste contact tussen een ondernemer, organisatie of burger met een innovatief idee en de
secretaris van de Plaatselijke Groep. Met name de beginperiode zullen hiervoor op het
streekkantoor spreekuren en inloopdagen worden georganiseerd. De secretaris verstrekt de
aanvrager een formulier Projectidee, waarop de aanvrager de hoofdpunten van het
projectidee invult en terugstuurt aan de secretaris.
De secretaris en coördinator beoordelen op basis van het formulier projectidee of het idee
past binnen het programma. Bij twijfel wordt het projectidee eerst aan (een delegatie van) de
Plaatselijke Groep voorgelegd.
Indien het idee als niet passen, kansrijk en/of haalbaar wordt beoordeeld, neemt de
secretaris dienaangaande contact op met de aanvrager, die vervolgens beslist om de
aanvraag al dan niet door te zetten.
Kansrijke projectideeën worden doorgeleid aan de coördinator, die de aanvrager adviseert
en begeleidt bij het samenstellen van het projectdossier.
Uitsluitend complete aanvragen zijn ontvankelijk voor beoordeling door de Plaatselijke
Groep. Dit betekent dat alle formulieren geheel en correct zijn ingevuld en alle vereiste
documenten bijgevoegd zijn en dat de co-financiering geregeld is.
Na ontvangst van het projectdossier, stuurt de secretaris de aanvrager een schriftelijke
ontvangstbevestiging. Vanaf dat moment mag door de aanvrager voor eigen rekening en
risico met de uitvoering worden begonnen
.
Aanvragen dienen op tenminste één van de indicatoren betrekking te hebben
De beoordeling vindt plaats aan de hand van een beoordelingsformulier, waarin de Leadercriteria, inhoudelijke criteria en technische criteria afzonderlijk worden beoordeeld.
Onderstaand is een voorbeeld formulier aangegeven. De precieze invulling dient nog met
DLG en provincie te worden vastgesteld
Alle leden van Plaatselijke Groep beoordelen aan de hand van dit formulier afzonderlijk. Op
de eerstvolgende vergadering brengt ieder PG-lid zijn/haar oordeel in. De gemiddelde score
wordt bepaald aan de hand van de individuele scores. De gemiddelde score dient tenminste
43 punten te bedragen; voor de criteria ‘bottom up’ en ‘innovativiteit’ en ‘voorbeeldfunctie’
dienen ieder tenminste 3 punten te worden gehaald.
In de Plaatselijke Groep dient consensus te worden bereikt over de beoordeling van
aanvragen en indien nodig een nadere prioritering worden aangebracht; in dat geval zullen
de scores op de criteria ‘verbetering van de positie van jongeren’ en ‘verbetering van de
positie van vrouwen op de arbeidsmarkt’ een wegingsfactor 2 krijgen. Indien er binnen de
Plaatselijke Groep aanzienlijke verdeeldheid bestaat omtrent de beoordeling, blijkend uit de
individuele beoordelingsformulieren, dan wordt de aanvraag aangehouden. Indien nodig c.q.
gewenst kan de aanvrager worden uitgenodigd voor het geven van een nadere toelichting in
de eerstvolgende vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Plaatselijke Groep. Deze zal
dan een eindoordeel vaststellen.
Het oordeel van de Plaatselijke Groep kan zijn:
 Positief: aanvraag wordt met positief advies doorgeleid voor technische beoordeling
 Positief, mits aan bepaalde expliciet genoemde voorwaarden wordt voldaan. Indien nodig
naar het oordeel van de Plaatselijke Groep moet de aanvrager de aanvraag op de
aangegeven punten aanpassen; na positieve herbeoordeling zal de aanvraag worden
doorgeleid voor de technische beoordeling
 Negatief: de aanvraag wordt afgewezen. Dit wordt door de secretaris schriftelijk kenbaar
gemaakt aan de aanvrager en aan de provincie. Aanvrager heeft de mogelijkheid om
binnen 6 weken na dagtekening schriftelijk beroep tegen het oordeel aan te tekenen
Bij een positief oordeel van de Plaatselijke Groep en na de technische beoordeling zal de
aanvraag ter besluitvorming worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van de provincie
Zuid-Holland. GS geeft de uiteindelijke beschikking af.
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Voorbeeld SCOREFORMULIER
Leidende criteria uit de richtsnoeren LEADER

(JUISTE SCORE OMCIRKELEN
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0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

0

1

2

3

4

5

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

Het project heeft een bottom-up aanpak
Het project heeft een experimenteel/innovatief
karakter
3
Het project heeft een voorbeeldfunctie en
overdraagbare resultaten
4
Het project is kleinschalig
5
Het project is multisectoraal
6
Er is aandacht voor de positie van jongeren
7
Het project leidt tot nieuwe werkgelegenheid of
behoud van bestaande werkgelegenheid
8
Het project leidt tot verbetering van de positie van
vrouwen op de arbeidsmarkt
9
Het project draagt bij aan verbetering van de
ecologische duurzaamheid
10 Het project draagt bij aan vergroting van de
ruimtelijke kwaliteit
11 Het project draagt bij aan benutting en versterking
van aanwezige kennis en sociaal kapitaal
SUBTOTAAL
Kwaliteit van het project
12
13

Heeft het project een realistische doelstelling?
Kent het project een evenwichtige verhouding tussen
kosten en baten?
14 Is de organisatiestructuur duidelijk beschreven?
15 Is de continuïteit van de resultaten gewaarborgd?
16 Is er voldoende zicht op de uitvoerbaarheid?
17 Is er voldoende expertise aanwezig bij de
aanvrager?
TOTAAL
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Bijlage 4 Overzicht output indicatoren
Maatregel
311 Diversificatie naar niet
agrarische activiteiten

312 Steun voor de oprichting en
ontwikkeling van microondernemingen
313 Bevordering van toeristische
activiteiten

321 Basisvoorzieningen voor de
economie en de
plattelandsbevolking
322 Dorpsvernieuwing en –
ontwikkeling

323 Instandhouding en
opwaardering van het landelijk
erfgoed

Indicator
Nr. begunstigden toerisme
Nr. begunstigden ambachtelijke activiteiten
Nr. begunstigden energieproductie
Nr. begunstigden zorgverlening
Nr. begunstigden overigen
Totaal aan investeringen
Nr. nieuwe opgerichte bedrijven
Nr. bedrijven waar verbeteracties plaatsvinden
Totaal aan investeringen
Aantal activiteiten gericht op bevordering toeristische activiteiten
Nr. km fietspaden aangelegd of verbeterd
Nr. km wandelpaden aangelegd of verbeterd
Nr. km ruiterpaden aangelegd of verbeterd
Nr. km vaarroutes aangelegd of verbeterd
Totaal aan investeringen
Aantal ondersteunde acties
Aantal gerealiseerde diensten
Aantal gerealiseerde fysieke voorzieningen
Totaal investeringsvolume
Aantal kernen dat steun heeft ontvangen
Aantal km gerealiseerde wegen
Aantal km gerealiseerde paden
Aantal aangelegde of verbeterde objecten incl. terreinen
Totaal aan investeringen
Aantal ondersteunde acties
Aantal ha ingerichte natuurgebieden
Aantal km ecologische verbindingszones
Aantal cultuurhistorische objecten
Totaal aan investeringen
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Streefwaarde
25
5
3
35
15
€ 1.600.000
6
3
€ 1.200.000
8
10
15
25
40
€ 2.400.000
15
8
6
€ 1.200.000
4
0
0
6
€ 1.200.000
5
0
0
28
€ 500.000
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41 Invoering Leader benadering en
plaatselijke groepen

421 Uitvoering van
samenwerkingsprojecten

Nr. nieuwe Leader groepen
Oppervlakte Leader-gebied
Omvang bevolking Leader-gebied
Aantal gerealiseerde Leader projecten aansluitend bij as 1,
versterking concurrentievermogen agrarische sector (411)
Aantal gerealiseerde Leader projecten aansluitend bij as 2, milieu en
landbeheer (412)
Mate waarin publieke investering wordt vermeerderd met private
investering (‘multiplier’)
Nr. gerealiseerde projecten gericht op interterritoriale samenwerking
aansluitend bij doelstelling as 1
Nr. gerealiseerde projecten gericht op interterritoriale samenwerking
aansluitend bij doelstelling as 2
Nr. gerealiseerde projecten gericht op interterritoriale samenwerking
aansluitend bij doelstelling as 3
Nr. gerealiseerde projecten gericht op transnationale samenwerking
aansluitend bij doelstelling as 1
Nr. gerealiseerde projecten gericht op transnationale samenwerking
aansluitend bij doelstelling as 2
Nr. gerealiseerde projecten gericht op transnationale samenwerking
aansluitend bij doelstelling as 3
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1
160 km2
54.000
15
6
Publieke investeringen: €
6.580.000, w.v. POP € 3.290.000
Private investeringen: € 7.355.000
1
1
2
2
0
0
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Bijlage 5 Intentieverklaring K5 gemeenten en Waterschap
-

INTENTIEVERKLARING –

Het bestuur van de K5, het samenwerkingsverband van de gemeenten Bergambacht,
Ouderkerk, Nederlek, Schoonhoven en Vlist, en/of de afzonderlijke gemeenten hebben met
instemming kennisnomen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie Krimpenerwaard 2007-2013,
die in het kader van het Plattelandsontwikkelingsplan 2007-2013 is opgesteld.
Het K5-bestuur en/of de afzonderlijke vijf gemeenten is/zijn van mening dat de uitvoering van
de Lokale Ontwikkelingsstrategie een belangrijke impuls kan geven aan het vitaal, leefbaar
en aantrekkelijk houden van de Krimpenerwaard. De Lokale Ontwikkelingsstrategie sluit in
die zin aan bij de Toekomstvisie K5 en het Veenweidepact Krimpenerwaard.
Het K5-bestuur en/of de afzonderlijke vijf gemeenten acht/achten zich medeverantwoordelijk
voor een goede en succesvolle uitvoering van de Lokale Ontwikkelingsstrategie en
heeft/hebben daarom besloten met een vertegenwoordiging vanuit de K5-gemeenten zitting
te nemen in de Plaatselijke Groep.
Het K5-bestuur en/of de vijf afzonderlijke gemeenten spreekt/ spreken, gestoeld op de
Toekomstvisie Krimpenerwaard, hierbij tevens de intentie uit in financiële zin bij te willen
dragen aan de investeringskosten van de Lokale Ontwikkelingsstrategie in de zin dat de
gemeenten individueel en gezamenlijk zich zullen inspannen tot het leveren van een bijdrage
in de totale publieke financiering, zoals aangegeven in de financiële paragraaf van de Lokale
Ontwikkelingsstrategie. De bijdrage kan geschieden in de vorm van een directe bijdrage per
gemeente per jaar en/of in de vorm van bijdragen aan concrete projectaanvragen en/of in de
vorm van het beschikbaar stellen van personele inzet.
Datum:
Plaats:
Handtekening:

(A. van Erk, voorzitter K5 Bestuur)

Datum:
Plaats:
Handtekening namens de vijf afzonderlijke gemeenten:

(A.van Erk, burgemeester van Bergambacht; gemandateerd door het PO Ruimte op 15 mei
2007)
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