
                            
LEADER Zuid-Limburg 

 

Verslag van de 9e vergadering van de Lokale Actiegroep (LAG) 

Tijdstip: maandag 3 juli 2017 om 19.30 uur 

Locatie: Huis van de Burger te Margraten 

Aanwezig: zie de bijgevoegde presentielijst 

 

1 Opening  

 

Een afmelding is ontvangen van LAG-lid Alice Frijns. 

 

2 Verslag van de 8e vergadering op 15 februari 2017 

 

Het verslag van de vergadering van 15 februari wordt vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag 

wordt de onderstaande aanvullende informatie verstrekt. 

 

• De ondertekende geheimhoudingsverklaringen van de LAG-leden zijn doorgestuurd naar 

RVO en de provincie, met de expliciete vermelding dat één lid deze verklaring om principiële 

redenen niet wenste te ondertekenen. Daarop is tot dusver geen reactie gekomen. 

• De meeste gemeenten hebben de toegezonden LEADER-informatie inmiddels gepubliceerd 

of gaan dat binnenkort doen (gemeenten Maastricht en Heuvelland). 

 

3 Mededelingen en ingekomen stukken 

 

• Op 6 juni heeft de voorzitter de portefeuillehouders landschap Maastricht & Heuvelland 

bijgepraat over de uitgangspunten en doelen voor de inzet van het LEADER-programma. 

• Op 28 juni heeft de coördinator op verzoek het programma toegelicht tijdens een 

ledenvergadering LLTB Mergelland te Schimmert, en daarbij de oproep gedaan om vanuit de 

landbouwsector projecten voor te dragen. 

• Op 26 juni namen Ruud Belleflamme en Henk Schmitzdeel aan een themabijeenkomst 

(ruimte/landschap) voor de Limburgagenda. Een verslag van de bijeenkomst wordt ter 

informatie doorgezonden aan alle LAG-leden. 

• De Mergellandcorporatie heeft omstreeks 15 mei bij RVO een verzoek ingediend voor 

tussentijdse bevoorschotting van de toegekende subsidie voor de werkingskosten van de 

LAG. 

 

4 Voorbereiding openstellingsbesluit LEADER voor 2018 en verder 

 

De provincie heeft gevraagd om tijdig suggesties en wensen aan te dragen voor de openstelling van 

de LEADER-regeling na 2017. De LAG besluit om hiervoor in de volgende vergadering (op 13 

september) een advies vast te stellen. Een voorstel zal uitgewerkt worden door een werkgroep 

bestaande uit de voorzitter, Carlijn van Tijen, de coördinator en de leden Thijs Lenders en Richard 

Smeets. 



 

5 Aansluiting bij ELARD (gezamenlijk met andere LEADER-gebieden) 

 

De LAG besloot in de voorgaande vergadering om gezamenlijk met andere LEADER-groepen in 

Nederland aansluiting te zoeken bij ELARD, een onafhankelijke Europese koepelorganisatie en 

belangenbehartiger voor LEADER. Daarna zijn in het landelijke LEADER-coördinatorenoverleg nadere 

afspraken gemaakt over invulling van het lidmaatschap en de verdeling van werkzaamheden en 

kosten. De LAG geeft haar fiat aan deze afspraken en stelt een bedrag van maximaal 750 Euro per 

jaar beschikbaar als bijdrage in de noodzakelijke kosten voor het lidmaatschap en de reis- en 

verblijfkosten voor het bijwonen van vergaderingen door de afgevaardigde vertegenwoordigers. 

  

6 Projecten 

 

• In juni heeft de provincie voor de projecten Gedeelde Weelde (coöperatieve winkel in 

Maastricht) Boomgaard Zorgcentrum Elisabethstift (in Kerkrade) subsidiebeschikkingen 

afgegeven. 

• Overeenkomstig het advies van de LAG heeft de provincie eveneens in juni de 

subsidieaanvraag voor het project Branding Schinveldse bossen (in de gemeente 

Onderbanken) afgewezen. Thijs Lenders en de voorzitter hebben nog contact met 

initiatiefnemers van het gerelateerde project Nonke Buusjke dat mogelijk als zelfstandig 

initiatief wel kansrijk is voor LEADER. 

• De initiatiefnemers van het project Dorpshuis Maasband willen op basis van de voorlopige 

positieve beoordeling en verder overleg met de gemeente binnenkort hun aanvraag formeel 

indienen. Op 11 juli vindt op verzoek nog een laatste afstemmingsoverleg plaats. 

• De LAG acht het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor een fietsbrug over de Maas in 

de gemeente Stein niet kansrijk voor LEADER omdat het te laag zou scoren op het criterium 

‘LEADER-werkwijze’. Daarnaast is de private cofinanciering moeilijk te realiseren. 

• Een particuliere werkgroep voor voedselbossen is in overleg met de stichting IKL voor het 

organiseren van gebundelde aanvraag voor circa acht concrete initiatieven. LAG-lid Thijs 

Lenders is daar actief bij betrokken. Een eerste overleg over opzet en haalbaarheid van zo’n 

project vond plaats op 28 juni. 

• Op verzoek van wethouder Heinen van Brunssum vindt op 12 juli om 14.00 ter plekke 

oriënterend overleg plaats over een mogelijk LEADER-project: de uitbreiding van een 

volkstuinencomplex met een sociale component. Deelnemers zijn LAG-lid Peter Erkens en 

de coördinator. 

• De LEADER-aanvraag voor het project Bandkeramisch huis Moerveld wordt niet doorgezet. 

De initiatiefnemer wil het project wel doorzetten maar ziet betere mogelijkheden in een 

andere provinciale subsidieregeling, voor het beleidsveld cultuur/archeologie). 

• In de afgelopen weken zijn vier conceptplannen toegezonden voor een voorlopige 

beoordeling door de LAG of ter verdere bespreking. Het betreft de projecten Hersteltuin 

(Schinnen), Hoeve Niethuizen (Nuth), Vergroenen van tuinen (IBA, gemeente Landgraaf) en 

Zorgwijngaard Aldenborgh (Gulpen-Wittem). De betreffende plannen en informatie zijn 

recent ter informatie doorgezonden aan alle LAG-leden. Besloten wordt om op korte termijn 

een bijeenkomst te organiseren om de vier projecten te bespreken. Deelnemers zijn de 

vaste préadviescommissie (voorzitter, coördinator en adviseur van de provincie), aangevuld 

met andere LAG-leden die een bijdrage willen leveren. 

• Een initiatief voor mobiele kippenstallen in de gemeente Gulpen-Wittem stuit op 

planologische bezwaren bij de gemeente en de provincie. De vraag is of en welke rol de LAG 

nu nog een rol kan spelen bij het zoeken naar een oplossing. Thijs Lenders heeft nog contact 

gehad met de initiatiefnemers en organiseert een overleg om duidelijkheid te scheppen. 

• Peter Geenen kreeg via gemeentelijke contactpersonen de vraag of een plan voor (het 

verknopen en promoten van) wandelroutes in Zuid-Limburg binnen het LEADER-programma 

zou passen. Het project is nog te weinig concreet voor een eerste beoordeling. Besloten 



wordt om op basis van nadere informatie een overleg te plannen met de initiatiefnemers. 

• Recent vond op verzoek overleg plaats met het bedrijf Der Kuusj (Mechelen, gemeente 

Gulpen-Wittem) dat op vernieuwende en duurzame manier varkensvlees produceert en op 

zoek is naar uitbreiding en samenwerking. Onder meer is afgesproken om contact te leggen 

met het project Gedeelde Weelde. 

 

 

7 Voorbereiding aanjaagbijeenkomsten 

 

In de vergadering van 10 mei benoemde de LAG voorlopig vijf thema’s voor het organiseren van 

aanjaagactiviteiten. Voor elke thema is een LAG-lid aangesteld als trekker. Op basis van door de 

trekkers aangeleverde voorstellen en lijsten van relevante personen en organisaties besluit de LAG 

tot de onderstaande vervolgacties voor het aanjagen van (vernieuwende) initiatieven. 

 

Thema’s landbouw en landschap 

• Een eerste informatieve bijeenkomst, vooral gericht op intermediairs. Aan de orde komt het 

doel en de werking van het LEADER-programma, en vooral de ambitie om een beweging van 

vernieuwing tot stand te brengen. Aan de deelnemers wordt gevraagd om voor een 

vervolgbijeenkomst ieder één of twee ondernemers uit te nodigen die vernieuwend bezig 

zijn of daarvoor uitgesproken ideeën hebben. 

• De tweede bijeenkomst staat dan vooral in het teken van inspiratie, uitwisseling en nieuwe 

samenwerking. 

• De uitnodiging voor de eerste bijeenkomst wordt breed uitgezet, voor beide thema’s 

(landbouwen landschap) tegelijk. Op basis van de aanmeldingen vindt zo nodig een schifting 

voor beide thema’s plaats. 

• Organisatie: door de trekkers Léon Jongen (landschap) en Ruud Belleflamme (landbouw) in 

samenwerking met de coördinator. Peter Erkens levert een lijstje aan met namen van bij 

hem bekende vernieuwers in de landbouwsector. 

 

Thema leefbare dorpen 

• Voor het thema leefbare dorpen worden een vergelijkbare werkwijze gevolg. De eerste 

bijeenkomst wordt hier specifiek gericht op de ambtelijke medewerkers voor het 

beleidsveld welzijn van de 18 gemeenten. Ook aan hen wordt gevraagd om voor de tweede 

bijeenkomst initiatiefnemers van vernieuwende en aansprekende projecten uit te nodigen. 

• Organisatie: door de coördinator, in overleg met de trekker (Alice Frijns) en leden van de 

themagroep leefbare dorpen 

 

Thema energie en digitalisering 

• Voor dit thema is een begin gemaakt met het verzamelen van relevante personen en 

organisaties. Ideeën voor de verdere aanpak worden nog uitgewerkt. Ter vergadering 

worden diverse suggesties gedaan voor te betrekken partijen: buitenlandse LEADER-

groepen in het Drielandenpark die bezig zijn met biomassaprojecten, Natuurrijk Limburg 

werkt aan een biomassaproject met haar (700) leden, Milieufederatie Limburg, VNG 

stuurgroep energietransitie. 

• Organisatie: trekker Ellen Huls neemt het voortouw in het organiseren van een bijeenkomst, 

in overleg met de coördinator 

 

Thema circulaire economie 

• Voor het themacirculaire economie is trekker Thijs Lenders al bezig met het organiseren van 

gerichte overleggen en bijeenkomsten op kleine schaal. Dit gebeurt bijvoorbeeld voor het 

onderwerp voedselbossen, wat binnenkort naar verwachting tot een LEADER-aanvraag zal 

leiden. Besloten wordt dat Thijs Lenders en Ellen Huls (lid van de themagroep) deze 

werkwijze zullen voortzetten. 



• Organisatie: Thijs Lenders en Ellen Huls, waar nodig in overleg en samenwerking met de 

coördinator 

 

Verder besluit de LAG om bij de voorbereiding en uitwerking van de bijeenkomsten weer een 

beroep te doen op advies en diensten van communicatieadviseur Tom Janssen. 

 

8 Actielijst en rondvraag 

 

• Op verzoek van Thijs Lenders wordt de volgende vergadering van LAG verplaatst van 13 

september naar 20 september. 

• De afwijzing van het koepelproject voor kleine LEADER-initiatieven is door RVO nog niet 

formeel bevestigd. Telefonisch is aan de coördinator meegedeeld dat het project niet past 

binnen de regels. Zodra de afwijzing formeel is bevestigd zal de LAG zich in overleg met de 

aanvragers beraden over eventuele volgende stappen. 

• Jos Brands vraagt of ook leden van de LAG een LEADER-subsidieaanvraag kunnen indienen, 

en hoe dat dan werkt. Ook LAG-leden kunnen een aanvraag indienen. Het vastgestelde 

reglement voorziet erin dat LAG-leden niet mogen meepraten en –beslissen over het advies 

voor projecten waar ze zelf belang bij hebben. 

• Peter Geenen vraagt in hoeverre er bij LEADER-projecten altijd sprake moet zijn van een 

verdienmodel. Projecten moeten leiden tot sociale of economische ontwikkeling. Dat 

betekent dat er niet altijd sprake hoeft te zijn van een commercieel verdienmodel, maar 

minimaal wel van (naar redelijke verwachting) sluitende exploitatie van voorzieningen of 

activiteiten, zodat die ook op termijn in stand kunnen blijven. 

• Verder meldt Peter Geenen dat de gemeente Sittard-Geleen te kennen heeft gegeven dat 

cofinanciering uitsluitend beschikbaar gesteld kan worden voor LEADER-projecten die 

passen binnen bestaande programma’s. De LAG neemt dit vooralsnog voor kennisgeving 

aan. 

• Léon vraagt om op korte termijn zoals afgesproken ook voor de andere regio’s dan 

Maastricht en Heuvelland een gespreksronde met de portefeuillehouders te organiseren. De 

coördinator zal dit nog organiseren. 

 

 
 

 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 


