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Verslag van de 3e vergadering van Lokale Actiegroep (LAG) op 7 juli 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) 

    

1. Verslag van de vorige vergadering 

 

• Het verslag van de vorige vergadering wordt vastgesteld. 

• Peter Geenen meldt dat hij zich voor de in het rooster opgenomen vergadering van 23 november 

helaas moet afmelden. 

• Een papieren aanvraagformulier is nog niet beschikbaar voor initiatiefnemers. Het RVO-loket is 

niet gebruiksvriendelijk. De LAG vindt dit een onwenselijke situatie. Aad Blokland meldt dat 

provincies hun zorgen over het gebrekkig functioneren van het digitale RVO-loket recent 

schriftelijk aan de Staatssecretaris kenbaar hebben gemaakt en hoopt op spoedige verbetering. 

 

 

2. Mededelingen 

• Voor de door Netwerk Platteland georganiseerde intervisiebijeenkomsten hebben Alice Frijns, 

Peter Geenen en Henk Schmitz zich aangemeld. Op basis van alle aanmeldingen zijn meerdere 

groepen gevormd. De eerste groep (met onder meer Peter Geenen) kwam vandaag voor het 

eerst bij elkaar. Binnenkort start ook de tweede groep. Voorzitter Hub Meijers wordt alsnog 

aangemeld voor deelname (actie HS). 

• Op 23 juni vond een kennismakingsgesprek plaats met de Plaatselijke Groep LEADER 

Haspengouw (Vlaanderen). Concrete vervolgafspraken zijn het na de zomer organiseren van een 

inspiratiebijeenkomst voor het thema leefbaarheid en een studiebijeenkomst over het thema 

landhouw/natuur/stad-platteland. 

• Namens de LAG is op verzoek een ondersteuningsbrief verzonden aan het Regionaal Landschap 

Haspengouw en Voeren voor de aanvraag van Strategisch Open Ruimte Project. Als de aanvraag 

wordt gehonoreerd beidt dat mogelijkheden voor grensoverschrijdende 

samenwerkingsprojecten met aanknopingspunten voor LEADER. 

• De verwachte provinciale subsidiebeschikking voor de werkingskosten van de LAG (aangevraagd 

per 1 maart 2016) ligt in concept klaar maar kan door problemen met het RVO-loket naar 

verwachting niet meer afgegeven worden vóór het GS-zomerreces. Carlijn van Tijen meldt dat de 

provincie nu werkt aan een voorschotbeschikking die we op korte termijn (binnen twee weken) 

kunnen verwachten. 

 

 



3. Besluitvorming gemeenten over deelname in LEADER    

• Recent heeft ook het college van de gemeente Heerlen een positief besluit genomen over 

deelname in het LEADER-programma. Daarmee hebben tot nu 13 van de 18 gemeenten zich 

definitief gecommitteerd. 

• Met de betrokken ambtenaren van de vier gemeenten van de regio Westelijke Mijnstreek vond 

op 16 juni een afstemmingsoverleg plaats (Peter Geenen en Henk Schmitz). Voor al deze 

gemeenten is een positief collegevoorstel in voorbereiding. 

• De gemeenten van de regio Maastricht en Heuvelland besloten al eerder tot deelname. Op 9 juni 

besloten de portefeuillehouders (PHO Landschap) tot het naar buiten brengen van een 

persbericht (i.s.m. de LAG) over het LEADER-programma, met een oproep voor projecten. 

Daaraan gekoppeld wordt een persgesprek gepland met Hub Meijers en PHO-voorzitter 

wethouder Armand Oprey (actie HS). 

• Met de portefeuillehouders Groene Ruimte van de VONSS-gemeenten zou in mei een 

afstemmingsoverleg plaats vinden; dat is door de gemeenten verplaatst naar september. 

• De voortgang van de besluitvorming van de laatste gemeente (Nuth) is onduidelijk. Léon Jongen 

en Henk Schmitz plannen een gezamenlijk overleg. 

 

 

4. Communicatieplan en website        

• De LAG stelt het voorgestelde communicatieplan vast met de onderstaande aanvullingen en 

opmerkingen (actie HS: wijzigingen doorvoeren). 

 

• De opzet van de website wordt positief beoordeeld, maar hij moet nu zo snel mogelijk 

gecompleteerd en gevuld worden omdat dit doorgaans het eerste contactpunt is voor 

belangstellenden (Jan Bormans). 

• De communicatie moet ook voldoende gericht worden op de rol van bewoners en 

bewonersgroepen. Onder meer zal daarvoor in de website een link naar VKKL worden 

opgenomen (Ruud Belleflamme). 

• Op pagina 4 bij het eerste aandachtspunt ‘bewoners’ expliciet benoemen (Richard Smeets). 

• Naast de gedrukte media moet nadrukkelijk contact gezocht worden met de regionale 

omroep L1 (Thijs Lenders). 

• Op pagina 3 bij interne doelgroepen toevoegen ‘de provincie Limburg’ (Richard Smeets). 

• Op pagina 3 bij afgeleide doelgroepen toevoegen: ‘WML’; die organisatie kan als eigenaar en 

beheerder van grond participeren en bijdragen aan LEADER-projecten (Thijs Lenders). 

 

• De LAG stelt vast dat het nodig is om zoveel mogelijk openbaarheid te betrachten rondom 

besluitvorming en verloop van het proces voor beoordeling van projectplannen. De verslagen van 

de LAG-vergaderingen worden daartoe (na vaststelling) gepubliceerd op de website. Daarnaast 

zouden ook de vergaderingen als regel openbaar kunnen zijn. Besloten wordt om over dit punt in 

de volgende vergadering een definitief besluit te nemen op basis van een uitgewerkt voorstel 

met alle relevante overwegingen. 

 

• De LAG besluit tot het instellen van Werkgroep Communicatie te vormen voor de verdere 

uitwerking en uitvoering van het communicatieplan. De Werkgroep bestaat uit de secretaris en 

de LAG-leden Thijs Lenders en Ellen Huls. Bij de uitvoering van communicatie-acties voor 

gemeenten of regio’s worden ook de vertegenwoordigers van de gemeenten in de LAG actief 

betrokken. 

 

 

 



5. Administratieve bepalingen POP-verordening (natuurlijke personen) 

 

• Onlangs is (door de provincie Flevoland) gesignaleerd dat de POP-subsidieverordening uitsluitend 

private en publieke rechtspersonen erkent al subsidiegerechtigd. Mogelijk is daarvan het gevolg 

dat natuurlijke personen van POP (en dus ook LEADER) subsidie zijn uitgesloten. De LAG 

beschouwt dit als een zeer onwenselijke tekortkoming die in dat geval zeker gerepareerd zou 

moeten worden. Momenteel wordt deze kwestie verder uitgezocht in het landelijke POP-

coördinatieteam. Zo nodig zal de LAG het probleem nog schriftelijk aankaarten bij GS van 

Limburg (actie HS, in overleg met adviseurs van de provincie). 

 

6. Projectenlijst           

 

• De LAG neemt kennis van de lijst van projectinitiatieven die zich tot dusver hebben aangediend. 

De aanduiding van de status in de huidige lijst is niet altijd helder. Voorgesteld wordt om 

hiervoor in de toekomst de indeling aan te houden van het stappenplan voor het indienen van 

projecten (actie HS). 

 

7. Voorlopige beoordeling van projectinitiatieven 

 

• Een aantal initiatiefnemers heeft gevraagd of de LAG vooruitlopend op het indienen van een 

formele subsidieaanvraag een voorlopige beoordeling van de projecten kan geven. Dat gebeurt 

aan de hand van de aangeleverde projectplannen en de criteria/puntentoekenning zoals 

vastgelegd in de LOS en het openstellingsbesluit. Het gaat nadrukkelijk om een voorlopige 

beoordeling die voor de LAG ook als praktijkoefening dient en waaraan de indieners geen 

rechten kunnen ontlenen. Het ijken en kalibreren van de criteria is immers nog maar net 

begonnen en vergt nog de nodige oefening.  De voorlopige bevindingen zijn hieronder per 

project weergegeven en worden teruggekoppeld met de initiatiefnemers (actie HS en HM). De 

discussie leverde verder onder meer de onderstaande gezamenlijke inzichten en 

aandachtspunten op. 

• De beoordelingssystematiek ligt met het openstellingsbesluit vast voor het jaar 2016. Op 

basis van bevindingen en aanbevelingen van de LAG kan de provincie bij een volgend 

openstellingsbesluit eventuele wijzigingen/verbeteringen doorvoeren. 

• De LAG moet de projecten strikt volgens de vastgestelde criteria beoordelen en van een 

puntenscore voorzien. Andere overwegingen zijn niet van toepassing. 

• Enkele LAG-leden hebben vraagtekens bij aanvragen waarbij de bijdrage ten goede komt aan 

ondernemers, onder meer met het oog op mogelijk concurrentievervalsing. Het ligt in de lijn 

van LEADER om economische ontwikkelingen te stimuleren, maar het moet dan wel gaan om 

projecten die over de hele linie voldoende punten scoren (dus ook in andere 

beleidssectoren). Projectopbrengsten worden als daar sprake van is meegenomen in de 

financieringsopzet, en in zijn algemeenheid toetst RVO projecten op de regels voor 

ongeoorloofde staatssteun. 

• Voor de definitieve beoordeling is ook inzicht in de financiële paragraaf nodig; bij de 

voorliggende projecten ontbreekt dat voor de LAG-leden. 

 

• De LAG besluit om de toekomstige definitieve beoordeling van projecten te stroomlijnen door 

middel van een préadvies voor de puntenscore. Dat gebeurt door een commissie die bestaat uit 

de voorzitter, de secretaris en een adviseur van de provincie. De préadviezen worden ter 

discussie en vaststelling ingebracht in de LAG. Voor het opstellen van de préadviezen kan de 

commissie de initiatiefnemers uitnodigen voor een persoonlijke toelichting en het beantwoorden 

van vragen. LAG-leden kunnen hun eventuele vragen vooraf doorleiden aan de secretaris. 



 

Voorlopige inhoudelijke beoordeling projectplannen 

In de onderstaande tabellen is per cluster van selectiecriteria het globale resultaat van de voorlopige 

beoordeling door de LAG weergegeven door middel van de aanduiding ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’.  

Voldoende betekent dat het minimaalvereiste aantal punten voor het betreffende cluster is behaald. 

Als voor alle vier de clusters de score voldoende is komt het project naar het oordeel van de LAG 

inhoudelijk gezien in aanmerking voor een LEADER-bijdrage. 

Onvoldoende betekent dat het minimaal vereiste aantal punten voor het betreffende cluster niet is 

behaald, en dat het project om die reden in zijn huidige vorm niet in aanmerking zou kunnen komen 

voor een LEADER-bijdrage. Bij de aanduiding ‘onvoldoende’ is altijd beschreven op welke specifieke 

punten het project tekort schiet en waarom. 

Het cluster ‘doelmatigheid’ kon de LAG niet goed beoordelen omdat de LAG-leden ter vergadering 

geen volledig inzicht hadden in de financiële aspecten van de projecten.  

 

 

Dorpswijngaard Houthem 

LOS-doelen Voldoende 

LEADER-werkwijze Voldoende 

Organisatie en haalbaarheid Onvoldoende 

De LAG is er niet van overtuigd dat voorzien is in de benodigde 

expertise voor het specifieke doel, te weten de aanleg van een 

wijngaard. Wie wordt daarvoor ingehuurd? Beschikt die adviseur 

aantoonbaar over de vereiste expertise en ervaring? 

Doelmatigheid Voldoende (Voor zover te beoordelen) 

 

 

Branding Schinveldse Bossen 

LOS-doelen Voldoende 

LEADER-werkwijze Onvoldoende 

De LAG is er niet van overtuigd dat het project voldoende wordt 

gedragen en/of geïnitieerd is vanuit de ondernemers. De 

ondernemers zouden sterker betrokken kunnen zijn bij de 

organisatie en uitvoering van het project. Ook de bewoners van 

het gebied lijken niet sterk bij het project betrokken te zijn. 

Organisatie en haalbaarheid Voldoende 

Doelmatigheid Voldoende (voor zover te beoordelen) 

 

 

Boomgaard Elisabethstift 

LOS-doelen Voldoende 

LEADER-werkwijze Onvoldoende 

1) De LAG is er niet van overtuigd dat het project echt vanuit 



de lokale gemeenschap is geïnitieerd en word gedragen. 

Zijn er al lokale vrijwilligers en bewoners die het project 

een warm hart toedragen? In hoeverre worden de 

toekomstige bewoners actief betrokken? 

2) Voor het criterium ‘meer samenwerking’ zou een hogere 

score mogelijk zijn als de Voedselbank al actief betrokken 

zou zijn in de voorbereidingsfase. Niet duidelijk is of en 

hoe dat nu het geval is. 

Organisatie en haalbaarheid Voldoende 

Doelmatigheid Voldoende (voor zover te beoordelen) 

 

 

Kunradersteen: bouwen aan cultuur en natuur 

LOS-doelen Voldoende 

LEADER-werkwijze Onvoldoende 

De LAG is er niet van overtuigd dat het project is geïnitieerd en/of 

breed wordt gedragen door de lokale gemeenschap. 

Organisatie en haalbaarheid Onvoldoende 

De LAG heeft vragen over de verdeling van de taken en 

verantwoordelijkheden, vooral over de rol en taken van de 

initiatiefnemer (exploitant van de steengroeve) daadwerkelijk zelf 

speelt. 

Doelmatigheid Voldoende (voor zover te beoordelen) 

 

 

Koepelproject kleine initiatieven 

De LAG heeft het koepelproject voor kleine initiatieven niet beoordeeld. De wenselijkheid van een 

koepelproject wordt wel breed onderschreven. De LAG wil op basis van verdere informatie en 

onderbouwing een zorgvuldige afweging maken over de te volgen procedure en de hoogte van het 

voor kleine initiatieven te reserveren budget. In een volgende bijeenkomst zal de LAG op basis van 

een nadere uitwerking het project definitief beoordelen. 

 

8. Rondvraag 

• Jos Brands meldt dat het AJK op 23 en 25 september open dagen organiseert, waarvan er één 

gericht is op een breed publiek. Mogelijk kan het LEADER-programma daar ook gepresenteerd 

worden. De LAG besluit om van deze gelegenheid gebruik te maken (actie HS). 

• Ellen Huls vraagt in het kader van communicatie aandacht voor het vieren en uitventen van 

successen. Daar wordt te zijner tijd zeker op ingezet via de beschikbare kanalen. 
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