LEADER Zuid-Limburg

Verslag van de 11e vergadering van de Lokale Actiegroep (LAG)
Tijdstip:
Locatie:
Aanwezig:

donderdag 14 december
Gemeentehuis te Margraten
zie de bijgevoegde presentielijst
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Opening
Ellen Huls is verhinderd en heeft zich afgemeld.
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Verslag van de 10e vergadering
De LAG stelt het verslag van de 10e vergadering (20 september 2017) definitief en ongewijzigd vast.
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Projecten ter beoordeling
Wegens overschrijding van de maximale projectomvang kon om formele reden geen subsidie toegekend
worden aan de projecten Ut Bakkes en Sjweikeser Rengelaot. De provincie heeft de aanvragers in de
gelegenheid gesteld om een nieuwe aanvraag in te dienen met een aangepast projectplan. Beide aanvragers
hebben dit gedaan. Voor de behandeling is nu opnieuw een beoordeling en advies van de LAG vereist.
Ut Bakkes (dorpshuis) Maasband (gemeente Stein)
De LAG besluit om voor gewijzigde project een positief advies uit te brengen aan GS. De LAG kent voor de
vier clusters van beoordelingscriteria in totaal 21 punten toe met de onderstaande verdeling. Voor de
onderbouwing van de puntenscore wordt verwezen naar het vastgestelde beoordelingsformulier.
LOS-doelstellingen: 5 punten
LEADER-werkwijze: 6 punten
Organisatie en haalbaarheid: 6 punten
Doelmatigheid: 4 punten
Sjweikeser Ringelaote, de trots van het dorp (gemeente Schinnen)
De LAG besluit om voor dit gewijzigde project een positief advies uit te brengen aan GS. De LAG kent voor de
vier clusters van beoordelingscriteria in totaal 23 punten toe met de onderstaande verdeling. Voor de
onderbouwing van de puntenscore wordt verwezen naar het vastgestelde beoordelingsformulier.
LOS-doelstellingen: 7 punten
LEADER-werkwijze: 6 punten
Organisatie en haalbaarheid: 6 punten
Doelmatigheid: 4 punten
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Projecten in ontwikkeling
De LAG neemt kennis van de geactualiseerde projectenlijst en de nagezonden informatie over enkele nieuwe
initiatieven. Voor de verdere begeleiding van initiatieven worden de onderstaande afspraken gemaakt.
Hoeve Niethuizen (gemeente Nuth)
Op 5 oktober hebben Jan Bormans (LAG-lid) en Henk Schmitz (coördinator) overleg gevoerd met de
initiatiefnemer. Daarna heeft de préadviescommissie het project besproken op 7 november. Dat resulteerde
in een aantal aanbevelingen voor de verdere uitwerking. De initiatiefnemer heeft dit opgepakt en is van plan
om nog dit jaar de aanvraag in te dienen.
Varkenshoederij (gemeente Gulpen-Wittem)

Dit project is op 7 november eveneens als haalbaar ingeschat, met inachtneming van enkele aanbevelingen
en suggesties. De initiatiefnemer gaat door met de voorbereidingen en uitwerking van het plan en is van
plan om in 2018 een aanvraag in te dienen. Ruud Belleflamme is aan dit project verbonden als LAGambassadeur. Jos Brands merkt op dat bij dit project de rendabele exploitatie op termijn een aandachtspunt
moet zijn.
Nonke Buusjke (gemeente Onderbanken)
Op 31 oktober vond een tweede overleg plaats met de initiatiefnemer. Voorzitter Hub Meijers heeft zich als
ambassadeur aan dit project verbonden en nam deel aan de bespreking. De initiatiefnemer oriënteert zich
verder op de mogelijkheden.
Zorgwijngaard Aldenborgh (gemeente Gulpen-Wittem)
De initiatiefnemer liet onlangs weten dat hij alsnog overweegt om het plan verder uit te werken en een
aanvraag voor LEADER in te dienen.
Eetbaar landschap (diverse gemeenten)
De initiatiefnemer (werkgroep) wil in 2018 een studiedag organiseren voor duurzame voedselteelt in tuinen
en openbare ruimte. Het project leent zich niet goed voor een afzonderlijke LEADER-aanvraag maar zal naar
verwachting gekoppeld kunnen worden aan een gebundelde aanvraag voor voedselbossen die in
voorbereiding is. Een eerste concept van een projectplan wordt binnenkort verwacht.
Plateaukunst 2.0 (gemeente Eijsden-Margraten)
Na een oriënterend overleg in juli hebben de initiatiefnemers een eerste opzet van een plan opgesteld. Dat
is van commentaar en opmerkingen voorzien en kort besproken in de préadviescommissie op 7 november.
Op 30 november vond een volgend overleg plaats, samen met een medewerker van de gemeente. Het
eerste uitgewerkte concept van een plan wordt binnenkort verwacht. Thijs Lenders zal optreden als LAGambassadeur voor dit project.
Landgoed Heerdeberg (gemeente Eijsden-Margraten)
Na een eerste overleg stuurde de initiatiefnemer onlangs een eerste en uitgebreide versie van een
projectplan toe. De LAG stelt vast dat het idee inhoudelijk zou kunnen passen in LEADER, maar dat wel een
heldere focus in doelen en acties nodig is. De coördinator bereidt een reactie op het concept voor en zal dit
voor commentaar en aanvulling aan de LAG-leden sturen.
Vuursteenmijn Rijckholt (gemeente Eijsden-Margraten)
Dit project betreft het organiseren van een rendabele en duurzame exploitatie van beheer en toeristische
ontsluiting van een préhistorische vuursteenmijn. De inzet van vrijwilligers en de inrichting van een
informatiecentrum in het dorp staan centraal. Staatsbosbeheer en de gemeente Eijsden-Margraten zijn
nauw betrokken. Oriënterend overleg heeft plaats gevonden, de eerste uitwerking van een plan is in
voorbereiding.
Zomerschool Brunssum-Kerkrade (diverse gemeenten)
Op basis van de toegezonden informatie stelt de LAG vast dat het een waardevol initiatief betreft waarbij
nader onderzoek en uitwerking nodig is om het in voldoende mate te laten aansluiten bij de LOS-doelen. De
coördinator bereidt een reactie op het concept voor en zal dit voor commentaar en aanvulling aan de LAGleden sturen. Thijs Lenders zal voor dit project optreden als LAG-ambassadeur.
Ondernemersinitiatief Buitengoed Geul en Maas (diverse gemeenten)
Buitengoed Geul en Maas is een gebiedsontwikkelingsprogramma van drie gemeenten, de provincie en
ondernemers. Naar aanleiding van een oriënterend overleg wil een groep ondernemers een
samenwerkingsverband organiseren voor ondernemen in het landschap. De LAG stelt vast dat dit inhoudelijk
kan aansluiten bij de LOS-doelen. Een belangrijk aandachtspunt is of het voldoende aansluit bij de LEADERuitgangspunten bottom-up, lokaal initiatief en breed draagvlak. Op 10 januari vindt een vervolggesprek
plaats, om 13.00 uur in het provinciehuis. Vanuit de LAG zullen hieraan deelnemen de voorzitter, Peter
Geenen en Jan Bormans.
Koepelproject kleine initiatieven (diverse gemeenten)
Op de projectenlijst staat nog het ‘koepelproject kleine initiatieven’ waarvan bleek dat het in de
voorgestelde vorm niet past in de POP3-systematiek. Peter Geenen vraagt hoe dit nu een vervolg krijgt. De

regels laten wel toe om een project in te dienen voor een aantal gebundelde kleine projecten die onderling
samenhangen in doel en activiteiten. Het plan is om hierop in te zetten, waarbij één organisatie (zoals
bijvoorbeeld VKKL of IKL) of de penvoerder van een samenwerkingsverband de aanvraag indient.
Herinrichting groeve Bruls (gemeente Schinnen)
De initiatiefnemer (Milieugroep Schinnen) heeft dit project telefonisch aangekaart. In een telefonisch
overleg was de conclusie dat vooralsnog een LEADER-aanvraag niet aan de orde is, maar dat mogelijk wel via
het LEADER-netwerk een andere inbreng mogelijk is. Inmiddels heeft Carlijn van Tijen aan de betrokkenen
een overleg in het provinciehuis voorgesteld. Vanuit de LAG zullen Richard Smeets en Peter Geenen aan dit
overleg deelnemen.
Samenwerkingsproject met LEADER-groep uit Luxemburg
Dit initiatief van een lokaal plattelandsmuseum is gericht op samenwerking bij een onderzoek onder
familieleden van in het verleden naar Luxemburg geëmigreerde boeren die veelal uit Zuid-Limburg kwamen.
Een en ander gebeurt in het kader van het samenstellen van een permanente expositie over dit onderwerp.
De LAG vindt het initiatief interessant maar stelt ook vast dat het niet voldoet aan inhoudelijke LOS-doelen.
Verder is er (nog) geen budget voor samenwerking met andere LEADER-groepen beschikbaar en ligt de
prioriteit bij het genereren van uitvoeringsprojecten in het eigen gebied. Om die redenen besluit de LAG om
geen medewerking aan een samenwerkingsproject te verlenen, maar waar mogelijk het initiatief wel op
andere manieren te ondersteunen. Jos Brands zal voor de initiatiefnemer als contactpersoon namens de LAG
gaan optreden. Die zal ook worden doorverwezen naar onder meer het Sociaal Historisch Centrum en
CineSud. LAG-leden die nog andere suggesties hebben voor nuttige partijen zullen dat nog doorgeven aan de
coördinator.
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Mededelingen en ingekomen stukken
• Het eerste verzoek aan RVO om tussentijdse deelbetaling van gemaakte kosten voor de werking van
de LAG, is onlangs definitief afgerond. Het gevraagde bedrag is ontvangen en achterstallige
rekeningen zijn nu betaald.
• Op 9 november organiseerden RVO en provincie een instructiebijeenkomst voor initiatieven die een
POP-subsidiebeschikking ontvingen, waaronder twee LEADER-projecten. Dit bleek nuttig te zijn, en
afgesproken is om dit in de toekomst te herhalen.
• De voorbereiding van het openstellingsbesluit 2018-2019 ligt op schema. De bovengrens voor de
financiële omvang per project wordt verhoogd naar 200.000 Euro. De geplande openstelling is 5
februari. Om de optie voor het indienen van bundelprojecten te verruimen is de bepaling
toegevoegd dat ook samenwerkingsverbanden een aanvraag kunnen indienen.
• De landelijke POP3 conferentie van 23 november (met als deelnemers voor LEADER Zuid-Limburg
Thijs Lenders en Henk Schmitz) voorzag in afzonderlijke workshops voor LEADER-gebieden. Daarin
kwam opnieuw nadrukkelijk het keurslijf van de POP-procedures als serieus knelpunt naar voren.
Via Netwerk Platteland worden gezamenlijk acties gepland om dit voor de toekomst te verbeteren.
• De LAG neemt kennis van het toegezonden overzicht van de uitputting tot en met 8 december van
het budget voor de werking van de LAG. Besloten wordt om een tussentijdse wijziging van de
begroting voor te bereiden, met als doel om budget vrij te maken voor haalbaarheidsonderzoeken
en ontwikkeling van vernieuwende projecten. Een voorstel voor wijziging van de begroting wordt
uitgewerkt door de voorzitter, Ruud Belleflamme en de coördinator.
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Zelfevaluatie van de LAG
De LAG stelt het voorgestelde formulier voor de zelfevaluatie vast en maakt voor de verdere procedure de
volgende afspraken.
• Elk LAG-lid stuurt het ingevulde formulier uiterlijk op 22 december per mail aan de coördinator.
• De coördinator vat de resultaten vóór 31 december samen in een concept notitie.
• Op basis van deze notitie bepaalt de voorzitter of het nodig is om voor de evaluatie nog een
afzonderlijke bijeenkomst van de LAG te plannen. Een mogelijke locatie voor een afzonderlijke
bijeenkomst zou Nonke Buusjke in Schinveld kunnen zijn.
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Communicatie
Op woensdag 20 december vindt in Elsloo de eerste in samenwerking met de VKKL georganiseerde LEADERinspiratiebijeenkomst voor het thema leefbaarheid plaats. Op basis van de ervaringen op die dag volgen
meer van deze bijeenkomsten in andere regio’s.

De voorbereiding van een inspiratiebijeenkomst voor het thema landbouw en landschap moet nog
gebeuren. De coördinator zal met de betrokken LAG-leden hiervoor op korte termijn een overleg plannen.
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Huishoudelijk reglement
De LAG stelt het voorgestelde Huishoudelijk reglement voor de beoordeling van projecten vast met enkele
redactionele correcties.
Tevens stelt de LAG vast dat het wenselijk is om een afspraken vast te leggen over het voorkomen van
belangenverstrengeling bij de begeleiding en de beoordeling van projecten. Besloten wordt om dit in een
afzonderlijk te regelen met het opstellen van een integriteitscode. De coördinator zal ter informatie een
voorbeeld van zo’n gedragscode (van de LEADER-groep Holland Rijnland) toezenden aan alle LAG-leden.
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Vergaderrooster 2018
Het vastgestelde vergaderrooster voor 2018 is als bijlage toegevoegd aan het verslag.
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Actielijst
• Naar aanleiding van de actielijst besluit de LAG om het geplande overleg met wethouders van
deelnemende gemeenten uit te stellen tot na de verkiezingen in maart 2018. In plaats daarvan
wordt per regio een overleg over de voortgang van LEADER gepland met de betrokken ambtenaren.
• Het beoogde overleg met de gedeputeerde is uitgesteld en gaat door zodra de evaluatie van de LAG
gereed is.
• Het maken van eventuele vervolgafspraken met de LEADER-groep Haspengouw wordt vooralsnog
aangehouden. De prioriteit van de inspanningen moet in het komende halfjaar liggen op externe
communicatie naar doelgroepen en het werven en aanjagen van projecten in het eigen gebied.
• De bijgewerkte actielijst is toegevoegd aan dit verslag.
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Rondvraag
Carlijn van Tijen geeft aan dat GS de LOS moeten wijzigen omdat dit document in overeenstemming moet
zijn met de bepalingen in het nieuwe openstellingsbesluit. Dit betreft in ieder geval de verhoging van de
bovengrens van projecten. De LAG stemt in met deze aanpassing van de LOS.
Thijs Lenders meldt dat hij zijn theaterstuk (over landbouw, bedrijfsovername, botsende visies over
duurzame bedrijfsvoering, familieverhoudingen) gereed heeft en bezig is om het in productie te brengen. Hij
zal de LAG informeren over de voortgang en vervolgstappen.
Henk Schmitz meldt dat een probleem gaat ontstaan doordat momenteel zoveel projecten in de gemeente
Eijsden-Margraten in voorbereiding zijn dat het budget voor die gemeente overvraagd zal worden. Besloten
wordt om voor dit punt een overleg tussen LAG-voorzitter Hub Meijers en wethouder Armand Opreij te
plannen.
Henk Schmitz meldt dat hij (zoals onlangs besproken met de voorzitter) in de loop van 2018 zijn
werkzaamheden voor LEADER Zuid-Limburg wenst te beëindigen in verband met pensioenplannen. Het
exacte tijdstip staat niet vast, het streven is ergens halverwege het jaar en in overleg, zodat een goede
overdracht mogelijk is. De LAG besluit tot de volgende acties om de procedure voor werving en selectie van
een opvolger zo snel mogelijk in te zetten.
• De werving en selectie gebeurt door een commissie die bestaat uit Hub Meijers, Peter Geenen en
Jan Bormans. Op korte termijn komt de commissie bij elkaar voor een startbespreking.
• De coördinator stuurt aan alle LAG-leden een actuele beschrijving van de functie toe.
• Alle LAG-leden geven namen van geschikte mogelijke kandidaten door aan de voorzitter.

Het voorliggende verslag wordt definitief vastgesteld tijdens de vergadering op woensdag 22 februari 2018. Vooruitlopend daarop wordt
het per e-mail aan de LAG-voorgelegd voor instemming..

Hub Meijers
voorzitter LAG LEADER Zuid-Limburg

Henk Schmitz
secretaris LAG LEADER Zuid-Limburg

LEADER Zuid-Limburg

Presentielijst LAG-vergadering 14 december 2017
Naam
Hub Meijers (voorzitter)

Sector
privaat

Léon Jongen

privaat

X

Ruud Belleflamme

privaat

X

Thijs Lenders

privaat

X

Ellen Huls

privaat

Jos Brands

privaat

X

Richard Smeets

privaat

X

Alice Frijns-Stassen

privaat

X

Peter Geenen

privaat

X

Peter Erkens

privaat

X

Jan Bormans

privaat

X

Carlijn van Tijen (adviseur, niet stemgerechtigd)

publiek

X

Henk Schmitz (secretaris, niet stemgerechtigd)

privaat

X

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Aanwezig
X

Afwezig

X

