
                            
LEADER Zuid-Limburg 

 

Verslag van de 5
e
 vergadering van de Lokale Actiegroep (LAG) op 23 november 2016 

Aanwezig Hub Meijers (voorzitter), Léon Jongen, Ruud Belleflamme, Thijs Lenders, Ellen Huls, Richard 

Smeets, Jan Bormans, Peter Erkens en Henk Schmitz (secretaris) 

Afwezig: Jos Brands, Alice Frijns, Peter Geenen, Carlijn van Tijen (adviseur provincie) en Aad Blokland 

(adviseur provincie). 

1 Opening  

Afmeldingen zijn ontvangen van Jos Brands, Alice Frijns, Peter Geenen en Aad Blokland. 

 

2 Verslag van de vergadering op 28 september 2016 

De LAG stelt het verslag van de vergadering op 28 september ongewijzigd vast. 

 

3 Mededelingen 

• De voorbereiding door de provincie en RVO van het GS-besluit tot openstelling van de 

POP3-subsidieregeling voor LEADER-projecten in 2017 ligt op schema. De voorwaarden en 

uitgangspunten blijven in overeenstemming met de wens van de LAG hetzelfde als in de 

lopende openstelling voor 2016. 

• De provincie heeft in overleg met RVO vastgesteld dat om administratieve redenen geen 

afzonderlijk openstellingsbesluit zal komen voor samenwerkingsprojecten. Het 

gereserveerde budget van 10.000 Euro blijft voor de LAG wel beschikbaar en kan via een 

afzonderlijke provinciale beschikking (buiten POP3) toegekend worden. 

• Vandaag heeft de provincie gemeld dat bij RVO in oktober drie aanvragen zijn ingediend 

waarvoor de LAG nu tot een definitieve beoordeling en advies aan GS moet komen. 

Besloten wordt om daarvoor op 20 december een extra vergadering te houden, waarbij de 

betreffende initiatiefnemers de gelegenheid krijgen om hun project kort te presenteren. 

Het betreft de projecten Boomgaard Elisabeth Stift, Branding Schinveldse Bossen en 

Coöperatieve winkel Gedeelde Weelde. 

• Op 9 december organiseert de stichting van Van Akker naar Bos een symposium over meer 

op natuur gebaseerde landbouw. Henk Schmitz zal deelnemen en mogelijk ook de LAG-

leden Richard Smeets en Thijs Lenders. 

 

4 Netwerk Platteland 

• De LAG neemt kennis van het verslag van het landelijke LEADER-coördinatorenoverleg 25 

oktober 2016. 

• Coördinator Henk Schmitz neemt op 28 november 2016 op verzoek deel aan een 

verkennende bijeenkomst voor de uitwerking van provinciaal beleid voor sociale 

ontwikkeling, gericht op bevorderen van (arbeids)participatie en zelfsturing. 

• Ruud Belleflamme geeft een korte terugkoppeling van de recente door Netwerk Platteland 

georganiseerde intervisiebijeenkomsten voor LAG-leden en coördinatoren. Een breed 

voorkomende aandachtspunt is hoe LAG-leden actief betrokken kunnen worden bij de 

ontwikkeling en verbinding van initiatieven. De LAG besluit om dit punt verder uit te 



werken in een of meer afzonderlijke bijeenkomsten (workshops). 

 

5 Deelname gemeenten 

• In de afgelopen periode hebben ook de colleges van Nuth, Schinnen, Stein en Sittard-

Geleen een besluit tot deelname aan het LEADER-programma genomen. Dat betekent dat 

nu alle 18 gemeenten in het gebied participeren. 

• Sommige gemeenten (zoals Eijsden-Margraten) wensen hun bijdrage in de cofinanciering 

van projecten op voorhand over maken en ontvangen daarvoor dan een factuur van de 

Mergellandcorporatie.  

• Op 23 november stond LEADER op de agenda van het Portefeuillehoudersoverleg 

Landschap (PHO) Maastricht & Mergelland. LAG-lid Jan Bormans nam voor dit agendapunt 

deel aan het overleg. De portefeuillehouders spraken daar hun ernstige zorg uit over het 

gegeven dat natuurlijke personen geen LEADER-aanvraag kunnen indienen. Dat moet er in 

geen geval toe leiden dat bepaalde burgerinitiatieven niet in aanmerking kunnen komen 

voor ondersteuning. Verder drongen ze aan op meer en betere communicatie (website, 

publiciteit) rond het programma. De LAG stelt vast dat beide onderwerpen in de komende 

tijd volop aandacht zullen krijgen. (Zie ook onder punt 6 van dit verslag). 

  

6 Communicatie 

 

De LAG besluit tot de onderstaande acties op het vlak van communicatie en publiciteit. Voor de 

uitwerking en uitvoering worden waar nodig externe (communicatie) deskundigen ingehuurd. 

 

1. In december 2016 worden twee afzonderlijke informatiebijeenkomsten georganiseerd 

voor respectievelijk maatschappelijke (koepel)organisaties en voor organisaties die kunnen 

bijdragen in cofinanciering van projecten. 

2. In januari wordt de publiciteit gezocht met persberichten en persgesprekken, per regio te 

organiseren in samenwerking met de gemeenten. 

3. In het eerste kwartaal van 2017 organiseren we per regio zogenaamde LEADER-cafés, 

inspirerende bijeenkomsten waar bewoners en organisaties projecten en ideeën kunnen 

presenteren en uitwisselen. In het persbericht (januari) worden deze bijeenkomsten al 

aangekondigd. 

4. De website wordt in november definitief opgeleverd en zal daarna verder gevuld en actief 

beheerd worden. 

 

7 Projectenlijst 

• De LAG neemt kennis van de tot en met 15 november bijgewerkte projectenlijst.  

• Léon Jongen meldt dat hij recent over LEADER heeft gesproken met wethouder Thomas 

van de gemeente Voerendaal. Daarbij is onder meer afgesproken dat verder bekeken zal 

worden of en hoe het project Sociale buurtwinkel Ransdaal binnen LEADER kan passen. 

• Thijs Lenders meldt dat hij onlangs deelnam aan een provinciale bijeenkomst van 

initiatiefnemers/belangstellenden voor voedselbossen. Mogelijk leidt dit tot een aanvraag 

voor een gezamenlijk (koepel- of samenwerkings)project voor dit soort initiatieven in Zuid-

Limburg. 

 

8 Projecten ter voorlopige beoordeling 

De LAG bespreekt vier concept projectplannen waarvoor de initiatiefnemers om een voorlopige 

beoordeling hebben gevraagd. Hierna zijn de conclusies per project weergegeven. 

 

Historisch proefcentrum Ursulinenconvent (Eijsden-Margraten) 

Het voorlopige oordeel is dat het project inhoudelijk gezien voldoende invulling kan geven aan de doelen 



van het LEADER-programma en ook lijkt te passen past in de algemene LEADER-werkwijze. Daarom is de 

kans groot dat de LAG bij de definitieve beoordeling tot een positief advies komt als de aanvraag 

daadwerkelijk wordt ingediend. De LAG geeft nog als advies mee om te bezien of het project nog meer 

gericht kan worden op het versterken van de sociale cohesie, bijvoorbeeld door het actief betrekken van 

ouderen of schoolklassen. 

 

Dorpshuis Maasband (Stein) 

Het voorlopige oordeel is dat het project inhoudelijk gezien voldoende invulling zou kunnen geven aan de 

doelen van het LEADER-programma en ook lijkt te passen in de algemene LEADER-werkwijze. Bij de verdere 

uitwerking moet dan wel rekening worden gehouden met de onderstaande aanbevelingen en vragen van de 

LAG. 

• Is aan te tonen dat het plan daadwerkelijk kan rekenen op brede steun en draagvlak van de 

bewoners van Maasband? 

• Beheer en eigendom van het gebouw is een aandachtspunt. Maak duidelijk hoe dit precies is 

geregeld. Na de investering moet een meerjarige exploitatie en gebruik geborgd zijn op basis van 

bijvoorbeeld een gebruiksovereenkomst. 

• Een begroting en dekkingsplan ontbraken nog en daarom riep het aangeleverde exploitatieplan 

vragen op. Van belang is dat bij de verdere uitwerking de begroting en het dekkingsplan voldoen 

aan de geldende administratieve voorwaarden van POP3/LEADER. 

Op 30 november heeft de gemeente een overleg met de initiatiefnemers georganiseerd en daarvoor ook 

Henk Schmitz uitgenodigd. LAG-lid Peter Geenen wordt gevraagd om ook aan dit overleg deel te nemen. 

 

• Natuur- en recreatieplan Vilt (Valkenburg aan de Geul) 

Het voorlopige oordeel is dat het project inhoudelijk gezien voldoende invulling geeft aan de doelen van het 

LEADER-programma en ook past in de algemene LEADER-werkwijze, en daarom voor subsidie in aanmerking 

zou kunnen komen. 

Onduidelijk voor de commissie was in hoeverre het aandeel van het Limburgs Landschap feitelijk deel 

uitmaakt van de LEADER-aanvraag. Wellicht is het beter om de samenhang met deze activiteit in de tekst wel 

te noemen, maar het bedragen niet op te nemen in de begroting.  

Een ander aandachtspunt is dat in het uiteindelijke dekkingsplan (en de eindafrekening) een aandeel van 

45% private cofinanciering aangetoond moet worden (Euro’s of bijdragen in natura zoals vrijwilligersuren). 

Nu is in het dekkingsplan nog een bijdrage van de gemeente opgenomen. Dat zijn publieke middelen die niet 

meegerekend kunnen worden bij de private financiering. 

 

• Verduurzaming groepsaccomodatie Paradijsvogels (Vaals) 

De LAG concludeert dat het plan moeilijk te beoordelen is. In essentie gaat het om de op duurzame principes 

gebaseerde bouw van een accommodatie ter uitbreiding van het bestaande bedrijf. En uitsluitend die 

activiteit past onvoldoende bij de algemene LEADER-uitgangspunten (initiatief uit lokale gemeenschap, 

breed gedragen, samenwerking, sectoroverschrijdend, innovatief). Verder is de doelmatigheid van het 

project op dit moment niet goed te beoordelen, onder meer vanwege het ontbreken van een begroting en 

dekkingsplan. 

De geschetste bedrijfsvisie en ontwikkelingsplannen sluiten in zekere mate wel aan bij de LOS-doelen. 

Besloten wordt daarom dat LAG-lid Ruud Belleflamme samen met Henk Schmitz verder gaat overleggen met 

de initiatiefnemer. 

 

9 Uitwerking koepelproject voor kleine LEADER-initiatieven 

• De LAG neemt kennis van de afsprakenlijst van het overleg op 14 november tussen IKL en 

VKKL over de uitwerking van een gezamenlijk koepelproject voor ondersteuning van kleine 

initiatieven, en onderschrijft de daarin beschreven uitgangspunten en randvoorwaarden. 

• De looptijd van het project kan langer dan één jaar zijn. 

• De totale omvang van het project moet vooralsnog beperkt blijven tot een bedrag tussen 

100.000 en 150.000 Euro, zodat ruimte blijft voor eventuele andere aanvragen voor een 

koepelproject. Als het project succesvol is en het budget snel uitgeput, staat de LAG 

welwillend tegenover een vervolgaanvraag. 

• Een definitieve beoordeling van het project volgt op basis van een uitgewerkt projectplan. 



 

10 Organisatie van aanjaagactiviteiten 

Wegens tijdgebrek kan dit agendapunt niet meer behandeld worden. De LAG besluit om het 

onderwerp opnieuw te agenderen voor een volgende bijeenkomst. 

 

11 Vergaderrooster 2017 

Het voorgestelde vergaderrooster voor 2017 wordt vastgesteld. 

 

12 Rondvraag 

• De volgende (ingelaste) vergadering gaat door op dinsdag 20 december om 19.30 uur in 

het gemeentehuis te Margraten. Op de agenda staan dan: 1) beoordeling projecten, 2) 

persbericht 3) organisatie van aanjaagactiviteiten. 

• Naar aanleiding van een overleg met de initiatiefnemer van het project De Wij Oud-

Lemiers waaraan diverse LAG-leden deelnamen vraagt Thijs Lenders aandacht voor 

afstemming vooraf en het zoeken naar de juiste positief-kritische houding. 

• Voorzitter Hub Meijers plant op een geschikt moment een overleg met Hubert Mackus die 

per 1 januari de vertrekkende gedeputeerde Patrick van der Broeck zal opvolgen. 

 

 

 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 


