LEADER Zuid-Limburg
Verslag van de 4e vergadering van de Lokale Actiegroep (LAG) op 28 september 2016
Aanwezig

Hub Meijers (voorzitter), Léon Jongen, Ruud Belleflamme, Thijs Lenders, Ellen Huls, Jos
Brands, Richard Smeets, Alice Frijns, Peter Geenen, Peter Erkens, Jan Bormans, Aad Blokland
(adviseur provincie), Carlijn van Tijen (adviseur provincie) en Henk Schmitz (secretaris)
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Verslag van de vergadering op 7 juli 2016
• Het verslag van de vergadering op 7 juli 2016 wordt vastgesteld met één correctie onder punt 8
(rondvraag): niet de Mergellandcorporatie maar het AJK organiseerde de open dagen bij een
landbouwbedrijf op 23 en 25 september.
• Naar aanleiding van het verslag stelt de LAG vast dat het nodig is om (via de provincie) bij RVO
aandacht te blijven vragen voor een klantvriendelijke aanvraagprocedure (onder andere het
beschikbaar stellen van een papieren aanvraagformulier) en de noodzaak dat ook natuurlijke
personen LEADER-subsidie moeten kunnen aanvragen.
• Verder wordt nog eens vastgesteld dat bij de beoordeling van projecten altijd de LAG als geheel het
eindoordeel velt. Door een delegatie van de LAG ter voorbereiding opgestelde pré-adviezen worden
altijd voor een definitief oordeel voorgelegd aan de LAG. Bij het opstellen van de pré-adviezen
kunnen alle LAG-leden betrokken worden, op basis van de voor het oordeel benodigde kennis,
ervaring en belangstelling.
• De vervolgafspraken met de LEADER-groep Haspengouw moeten nog gemaakt worden, onder
andere over het organiseren van een grensoverschrijdende inspiratie/studiebijeenkomst op de
thema’s leefbaarheid, stad-platteland, landbouw en natuur. De VKKL kan bijdragen aan het
organiseren daarvan. Bij de provincie heeft Hub Meijers daarover contact gehad met Jean Vroemen.

2

Mededelingen
• De Provincie Limburg heeft per brief van 13 september aan de Mergellandcorporatie (als penvoerder
van de LAG) de gevraagde subsidie van 480.000 Euro toegekend voor de werking van de LAG,
inclusief promotie en voorlichting. (Opmerking HS: voor het nog ontbrekende bedrag van 10.000
Euro, bestemd voor samenwerking met andere LEADER-gebieden moet nog een afzonderlijk
subsidieverzoek worden ingediend. De Provincie zal dit onderdeel van de regeling openstellen in
2017).
• Op initiatief van de provincie hebben een groot aantal samenwerkende organisaties een bidbook
ingediend voor de door het Ministerie van EZ georganiseerde verkiezing van het ‘het mooiste
natuurgebied van Nederland’. LEADER Zuid-Limburg is een van de mede-indieners van dit plan voor
het GrensparkLimburg waarvan het Nationaal Landschap Zuid-Limburg deel uitmaakt. Zie voor meer
informatie: https://www.mooistenatuurgebied.nl/
• Bij het overleg met de portefeuillehouders Groene Ruimte van de VONSS-gemeenten op 14
september is afgesproken om op korte termijn een overleg te plannen met IBA voor afstemming en
informatie-uitwisseling over projecten.
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Netwerk Platteland
• RVO heeft een Handboek voor aanvragers POP3 subsidie gepubliceerd.
• LEADER Zuid-Limburg heeft (net als de andere LEADER-gebieden) een eigen pagina ter beschikking
gekregen op de interactieve website van Netwerk Platteland.
• Voor de tweede serie van door Netwerk Platteland georganiseerde intervisiebijeenkomsten die start
op 5 oktober hebben zich Hub Meijers, Ruud Belleflamme en Henk Schmitz aangemeld.
• Het volgende landelijke overleg van LEADER-coördinatoren gaat door op 25 oktober. Voor LEADER

Zuid-Limburg nemen Henk Schmitz (LAG) en Carlijn van Tijen (provincie) deel aan dit overleg.
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Besluitvorming gemeenten over deelname in LEADER
• Inmiddels hebben 16 van de 18 gemeenten in het LEADER-gebied een positief besluit genomen voor
deelname in het programma inclusief de vereiste cofinanciering van projecten. In de gemeente Nuth
wordt nog gewerkt aan de voorbereiding van een collegebesluit. De stand van zaken in de gemeente
Sittard-Geleen is onduidelijk. Peter Geenen zal contact opnemen met de betrokken wethouder.

5

Communicatie
• De website voor LEADER Zuid-Limburg www.leaderzuidlimburg.nl is operationeel en zal in de
komende tijd verder gevuld worden, onder meer met door de initiatiefnemers aan te leveren korte
projectbeschrijvingen. Dat is verplicht voor projecten waarvoor een subsidiebeschikking is
afgegeven, en facultatief (en sterk aanbevolen) voor initiatieven in de voorbereidingsfase. De LAG
besluit om op de website ook ruimte te gaan bieden voor het presenteren van projectideeën
waarvan nog niet duidelijk is of en wie ze kan oppakken voor verdere uitwerking.
• Het LEADER-programma is 26 september toegelicht tijdens een gecombineerde Regiobijeenkomst
Milieufederatie - IVN Westelijke Mijnstreek. Op 25 september waren we vertegenwoordigd op een
door het AJK georganiseerde open dag. Op 10 oktober presenteren Henk Schmitz en Léon Jongen het
programma aan de ledenvergadering van de Coöperatie Land van Kalk in Voerendaal.
• In het reglement voor de LAG (paragraaf 7.1 van de Lokale Ontwikkelingsstrategie) zijn bepalingen
opgenomen ov er de openbaarheid van de LAG-vergaderingen en het publiceren van verslagen en
besluiten. Overeenkomstig deze bepalingen worden de verslagen van de vergaderingen en de
uitgebrachte adviezen over projecten altijd zo spoedig mogelijk op de website geplaatst, met
inachtneming van de volgende nadere bepalingen:
1) Adviezen over projecten worden pas gepubliceerd nadat de aanvrager van het resultaat op de
hoogte is gebracht
2) In de vergaderverslagen wordt altijd een lijst van aanwezigen opgenomen (die wordt dan tevens
beschouwd als de formele presentielijst).
3) In het reglement staat dat LAG-leden ‘per omgaande’ hun eventueel bezwaar tegen publicatie
van nog niet formeel vastgestelde verslagen kenbaar moeten maken aan de voorzitter. De LAG
stelt vast om dat te concretiseren tot een periode van één week.
• Nu (nagenoeg) alle gemeenten hebben besloten tot deelname aan LEADER kunnen we in de
komende periode in samenwerking met de gemeenten de publiciteit zoeken met een oproep voor
projecten, te beginnen in de regio Maastricht en Heuvelland.

6

Voorbereiding openstellingsbesluiten 2017
• De huidige openstelling van de POP3-subsidieregeling voor LEADER-projecten in Zuid-Limburg eindigt
op 30 december 2016. De LAG stelt vast dat de beperkte ervaringen in het lopende jaar (formeel is
nog geen enkele aanvraag ingediend en afgehandeld) geen argumenten opleveren om de
openstelling voor 2017 op onderdelen te veranderen. De uitgangspunten blijven hetzelfde:
permanente openstelling, een ondergrens van 10.000 Euro, een bovengrens van 80.000 Euro,
selectiecriteria en puntensysteem ongewijzigd. Het subsidieplafond voor 2017 moet wel hoger zijn
dan in 2016 omdat een aantal van de projecten die nu in voorbereiding zijn pas na 2016 ingediend
zullen worden.
• Naast de openstelling voor projecten is het ook nodig om regeling in 2017open te stellen voor
paragraaf 4. Dat betreft de kosten voor (nationale en internationale) samenwerking tussen LAG’s
waarvoor in de begroting een beperkt budget van 10.000 Euro is gereserveerd.
• De openstelling van de regeling is een verantwoordelijkheid van de provincie. Carlijn van Tijen gaat in
overleg met Henk Schmitz aan de slag met de voorbereiding van beide openstellingsbesluiten en
neemt de aanbevelingen van de LAG daarin mee.
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Projectenlijst
• De LAG neemt de doorlopende projectenlijst voor kennisgeving aan. De lijst telt nu in totaal 37
initiatieven in uiteenlopende stadia; voor 7 projecten is een concrete subsidieaanvraag in
voorbereiding.
• Onlangs heeft een delegatie van de LAG gesproken met de initiatiefnemers van de projecten

•

•

•

Gedeelde Weelde (coöperatieve winkel) en Heuvelland Hooimelk (verwerking en vermarkting van
streekzuivelproducten).
Het project Gedeelde Weelde lijkt kansrijk voor LEADER. Een aandachtspunt is het inbouwen van
zoveel mogelijk garanties dat de beoogde winkel ook daadwerkelijk geopend wordt en gaat
functioneren.
Het project Heuvelland Hooimelk voldoet naar het oordeel van de LAG-leden die aan het overleg
deelnamen niet aan het vereiste bottom-up gehalte omdat nog geen ondernemers zijn gevonden die
actief willen participeren en investeren in de ontwikkeling van het concept.
De initiatiefnemer van het project De Wij in Lemiers is op zoek naar ondersteuning en advies bij de
uitwerking van het idee tot een concreet plan. Onder andere werkt ze aan de oprichting van een
stichting waarin de beoogde activiteiten ondergebracht kunnen worden. Indien gewenst organiseren
we daarvoor een overleg tussen het nieuwe stichtingsbestuur, de coördinator en een delegatie van
de LAG.
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Uitwerking koepelproject voor kleine LEADER-initiatieven
• De LAG besluit naar aanleiding van het initiatief van de stichting IKL voor het organiseren van een
koepelproject voor de laagdrempelige facilitering van kleine initiatieven dat het zeer wenselijk is om
dit verder uit te werken. Gelijktijdig stelt de LAG daarvoor de volgende uitgangspunten vast.
• In het concept moet de mogelijkheid ingebouwd worden dat ook andere koepelorganisaties dan de
stichting IKL hun expertise en kennis kunnen inbrengen bij de professionele begeleiding van kleine
initiatieven.
• Om dat te bewerkstelligen verdient het de voorkeur dat het project als een samenwerkingsproject
tussen IKL, VKKL en mogelijk nog andere partners wordt uitgewerkt.
• Vooralsnog wordt het totale budget voor een koepelproject voor kleine initiatieven beperkt tot een
bedrag tussen de 100.000 en 150.000 Euro. Op die manier kan ervaring worden opgedaan en blijft er
nog ruimte voor eventuele vergelijkbare initiatieven van andere (koepel)organisaties in de toekomst.
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Rondvraag en sluiting
• De volgende vergadering staat gepland op woensdag 23 november 2016.
• Het nog vast te stellen vergaderrooster voor 2017 zal hetzelfde stramien volgen als in 2016: één
vergadering per kwartaal op woensdagavonden. Een voorstel volgt nog.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

