
                     
LEADER Zuid-Limburg

Verslag van de 15  e   vergadering van LAG op 24 augustus 2018  

Tijdstip: vrijdag 24 augustus om 20.00 uur
Locatie: Zalencentrum ’t Kaar in Beek
Deelnemers: zie de bijgevoegde presentielijst

1 Mededelingen en ingekomen stukken

LAG-leden die willen deelnemen aan de landelijke LEADER-dag op 26 oktober moeten zich zelf 
aanmelden op de website van Netwerk Platteland:
https://netwerkplatteland.nl/aanmeldformulier-landelijke-leader-dag.

De LAG neemt kennis van de brief van Ellen Huls waarmee ze haar LAG-lidmaatschap opzegt. 
Met een nog te organiseren afzonderlijke bijeenkomst zal de LAG op passende wijze afscheid 
nemen erkentelijkheid laten blijken voor de bewezen diensten en inzet van Ellen en andere 
vertrokken LAG-leden.

2 Verslag van de 14e vergadering

De LAG stelt de notulen van de 14e vergadering op 17 mei 2018 vast met een kleine redactionele
wijziging.

De voorzitter meldt desgevraagd dat hij zoals afgesproken de kwestie van de afwijzing van de 
aanstelling van Ricard Smeets als nieuwe secretaris heeft aangekaart bij gedeputeerde Hubert 
Mackus. Die gaf daarbij aan dat hij het ambtelijk advies zal volgen.

3 Verzoek bestuur Löss Theater

Op 15 juli is een brief van Thijs Lenders ontvangen waarin hij onder meer namens het bestuur 
van de stichting Löss Theater aan de LAG vraagt actie te ondernemen om de cofinanciering van 
de gemeenten Heerlen en Voerendaal alsnog af te dwingen. Dezelfde brief is tevens gericht en 
verzonden aan het college van GS en het Regiebureau POP. 

De vergadering stemt in met de voorgestelde tekst voor beantwoording van het verzoek. De 
brief zal komende week verzonden worden.

Het Regiebureau POP heeft inmiddels afzonderlijk gereageerd op het verzoek. De provincie heeft
niet afzonderlijk gereageerd maar de inhoud van de brief meegenomen in het 
besluitvormingsproces en afhandeling van het ontslag van Thijs Lenders als LAG-lid.

4 Aanpassing van de Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Zuid-Limburg
Om risico’s van de schijn van belangenverstrengeling weg te nemen en meer duidelijkheid te 
scheppen wensen de provincie en de LAG de Lokale Ontwikkelingsstrategie (het kaderplan voor 
het LEADER-programma) op onderdelen aan te passen. De LAG stemt in met de hieronder 

https://netwerkplatteland.nl/aanmeldformulier-landelijke-leader-dag


beschreven voorgestelde hoofdlijnen voor aanpassing van de LOS.

Belangenregister
In het reglement wordt opgenomen dat een belangenregister zal worden ingericht en 
bijgehouden, waarin elk LAG-lid afzonderlijk inzicht geeft in zijn of haar nevenfuncties en 
relevante belangen. 

Benoeming nieuwe LAG-leden door GS
Nieuwe LAG-leden (voor opvolging van vertrokken leden of bij uitbreiding van de LAG) zullen in 
de toekomst door GS worden benoemd; de procedure voorziet erin dat de LAG kandidaten kan 
voordragen.

Aanstelling secretaris door GS
De secretaris wordt in de toekomst aangesteld door GS. De vergadering stelt daarbij wel als 
voorwaarde dat de LAG een oordeel moet kunnen geven over de geschiktheid van kandidaten 
en daarin gehoord moet worden. Als de door GS aangestelde secretaris een medewerker van de 
provincie is dienen nadere afspraken gemaakt te worden met de Mergellandcorporatie (als 
penvoerder van de LAG) over verrekening van de kosten. Dat is nodig omdat de loonkosten van 
de secretaris zijn meegenomen in de subsidiebeschikking aan de Mergellandcorporatie voor de 
werkingskosten van de LAG. De vergadering hecht eraan dat de Mergellandcorporatie haar rol 
van penvoerder blijft vervullen. 

Afwijking van vastgestelde gebiedsbegrenzing in bijzondere gevallen
Bij de voorbereiding en uitvoering van het LEADER-programma is altijd een uitgangspunt 
geweest dat het ook mogelijk moet zijn om projecten te ondersteunen op locaties in het 
stedelijk gebied, mits die aantoonbaar effect hebben en bijdragen aan LEADER-doelen in het 
aangrenzende platteland. Het landelijke POP3-programma geeft deze mogelijkheid ook expliciet 
aan. De verbinding tussen stad en platteland is voor LEADER Zuid-Limburg een kernthema. Uit 
contacten met RVO is gebleken dat het voor toekenning van subsidiebeschikkingen in deze 
gevallen formeel nodig is om de mogelijkheid van afwijking van de vastgestelde 
gebiedsbegrenzing in de LOS te leggen. Dat is bij de oorspronkelijke voorbereiding van het 
programma over het hoofd gezien. Deze omissie zal hersteld worden bij de herziening van de 
LOS die nu voorligt.

Thomas Gijselaers zal alle voorgestelde en besproken aanpassingen en aanvullingen van de LOS 
verder uitwerken en afstemmen met de voorzitter en de secretaris, en vervolgens in procedure 
brengen voor besluitvorming door GS, zo mogelijk nog in september.

5 Projecten 

Natuurbegraafplaats Ulestraten
De initiatiefnemers van het project Natuurbegraafplaats Ulestraten worden voor een voorlopige 
beoordeling en bespreking van hun plan uitgenodigd voor de eerstvolgende bijeenkomst van de 
LAG, op woensdag 5 september.

Biënnale Landschap als Kunst Zuid-Limburg (voorheen Plateaukunst 2.0)
De subsidieaanvraag voor het project Biënnale Landschap als Kunst Zuid-Limburg (voorheen 
Plateaukunst 2.0) is ingediend op 20 augustus en moet nu definitief beoordeeld worden door de 
LAG. De beoordeling van dit project zal eveneens geagendeerd worden voor de LAG-vergadering 
op 5 september.

6 Rondvraag

Alice Frijns meldt dat ze mogelijk niet kan deelnemen aan de op 5 september geplande volgende



vergadering, wegens andere verplichtingen op dat tijdstip

De voorzitter sluit de vergadering en stelt vast dat de LAG vandaag een moeilijke periode heeft 
afgesloten. Hij hoopt dat alle leden nu weer met nieuwe energie aan de slag kunnen gaan met 
de inhoudelijke zaken waarvoor LEADER is bedoeld.

Vastgesteld in de LAG-vergadering van 5 september 2018.

Hub Meijers Henk Schmitz
voorzitter LAG LEADER Zuid-Limburg secretaris LAG LEADER Zuid-Limburg
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 LEADER Zuid-Limburg 

Presentielijst ingelaste LAG-vergadering 24 augustus 2018

Naam Sector Aanwezig Afwezig
Hub Meijers (voorzitter) privaat X

Léon Jongen privaat X

Ruud Belleflamme privaat X

Jos Brands privaat X

Alice Frijns-Stassen privaat X

Peter Geenen privaat X

Peter Erkens privaat X

Jan Bormans privaat X

Thomas Gijselaers (adviseur, niet stemgerechtigd) publiek X

Henk Schmitz (secretaris, niet stemgerechtigd) privaat X
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