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Samenvatting

Aanleiding en doel
Eind 2022 loopt de huidige periode van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) af
en het hiermee samenhangende LEADER-programma in Zuid-Holland. Vanaf 2023 wordt gewerkt
met een nieuw LEADER-programma onder het NSP. Vanwege het einde van het POP3 wordt nu
de balans opgemaakt en bezien wat de resultaten van het LEADER-programma zijn in ZuidHolland over de afgelopen periode, wat de leerpunten zijn en hoe het volgende programma samen
met de overheden en andere gebiedspartijen vormgegeven kan worden.
De evaluatie richt zich op de volgende aspecten:


De effectiviteit van de uitvoering van het LEADER-programma en de LEADER-aanpak.



De duurzaamheid en de spin off effecten van de uitgevoerde projecten.



Het ‘landen’ van de LEADER-aanpak en de LEADER-criteria.



De communicatie en kennisdeling.



De efficiëntie van de uitvoering van het LEADER-programma.

Om tevens vooruit te kijken zijn hieraan twee aspecten toegevoegd:


Verbeterpunten ter voorbereiding en uitvoering van het nieuwe programma.



Het bieden van handvatten voor dialoog met de stakeholders.

Werkwijze en dataverzameling
De eerste vijf aspecten worden voor de twee LEADER-gebieden van Zuid-Holland apart behandeld.
Vervolgens wordt er bezien welke overeenkomsten en verschillen er zijn binnen de gebieden en
waar van elkaar geleerd kan worden. Op deze wijze worden de twee vooruitkijkende aspecten
gezamenlijk voor Zuid-Holland behandeld.
De dataverzameling vond plaats vanaf begin mei tot eind augustus en bestond uit deskstudie,
groepsgesprekken met de LAG’s, projectbezoeken van gehonoreerde projecten in uitvoering,
telefonische interviews met projecten die uiteindelijk geen aanvraag hebben ingediend en
interviews met gemeenten en andere gebiedspartijen.
Belangrijke veranderingen in de periode
Het POP3, waar LEADER onderdeel van uitmaakt, had initieel als operationele periode 2014-2020.
Uiteindelijk is de uitvoering van het programma met twee jaar verlengd, waardoor het programma
eind 2022 definitief afloopt. Naast een verlenging is er een aantal andere belangrijke wijzigingen in
de uitvoering geweest. Ten eerste is het loket voor het indienen van LEADER-aanvragen sinds
september 2019 open voor doorlopende indiening. Hierdoor hoeven projecten niet meer te wachten
op een openstelling. Ten tweede bestaat vanaf maart 2021 de mogelijkheid om publieke initiatieven
met publiek-maatschappelijke doelstelling en niet commerciële activiteiten in te dienen. Dit was
eerder niet mogelijk.
Resultaten per LEADER-gebied
Navolgend figuur toont de belangrijkste kenmerken van het LEADER-programma in beide
gebieden.
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Figuur S1

Belangrijkste kenmerken van de twee LEADER-gebieden in Zuid Holland (per 1 augustus

2022).

Toepassing van de LEADER-aanpak
De LEADER-aanpak omvat zeven aspecten: bottom up, gebiedsgericht, innovatie, multisectorale
samenwerking, integraal, netwerkvorming en voorbeeldwerking. Uit de analyses blijkt dat zowel bij
Holland Rijnland, als bij Polders met Waarden deze aanpak tot uiting komt in de werkwijze en
uitvoering van het programma. Belangrijke elementen om deze zeven aspecten te bereiken zijn de
opgestelde Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) en de Lokale Actiegroep (LAG) die waarborgen
dat projecten aan deze aspecten voldoen.
Belangrijkste resultaten van LEADER Holland Rijnland
De belangrijkste resultaten van LEADER voor Holland Rijnland zijn:


Een groot deel van de projecten is nog in uitvoering. Gesprekken laten zien dat de meeste
projecten vooralsnog voornemens zijn het project uit te voeren zoals in het projectplan
beschreven. Dit zorgt ervoor dat de beoogde resultaten waarschijnlijk ook behaald worden.



De regio wordt sociaaleconomisch versterkt door de projecten. De doelstelling van 65 fte extra
werkgelegenheid wordt door de projecten overschreden wanneer zij worden uitgevoerd volgens
plan.



Het thema circulaire economie heeft boven verwachting veel projecten opgeleverd, omdat het
onderwerp in de belangstelling stond. Ook dragen veel projecten bij aan het verbeteren van het
klimaat en het behoud en versterking van de biodiversiteit.



De projecten en de hierbij behorende effecten op het gebied van gezondheid blijven achter bij
wat er initieel voorzien was. Dit komt met name doordat er door corona lange tijd geen
bijeenkomsten mogelijk waren en hierdoor ook educatie is achtergebleven. Daarnaast was er
ook concurrentie van andere subsidiegelden op dit thema.



Andere effecten van LEADER-projecten die tijdens projectbezoeken zijn benoemd zijn, onder
andere, educatie en bekendheid van het gebied.
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De verwachting is dat de effecten, onder andere op het gebied van natuur en landschap en
werkgelegenheid, op lange termijn blijven bestaan en eventueel toenemen.



De efficiency van de uitvoering kan worden vergroot, met name door verbeteringen door te
voeren op het gebied van doorlooptijden en het verlagen van administratieve lasten.



De communicatie kan specifieker en gerichter naar de doelgroepen. Door onderscheid te
maken in soort communicatie en het juiste medium, naar bijvoorbeeld gemeenten,
initiatiefnemers en het brede publiek, kan een betere verbinding worden gemaakt: doelgericht
en vraaggestuurd.

Belangrijkste resultaten van LEADER Polders met Waarden
De belangrijkste resultaten voor Polders met Waarden:


Op dit moment zijn er nog weinig projecten afgerond. Een aantal projecten moet nog starten of
zit nu in de uitvoerende fase. Een groot deel van de projecten in uitvoering geeft aan dat zij de
resultaten zullen behalen. De projecten die nog moeten starten krijgen te maken met externe
invloeden zoals stijging van de kosten en verhoging van de rentes.



Omdat de projecten nu nog in het beginstadium verkeren, kan bij veel projecten niet worden
vastgesteld wat de uiteindelijke bijdrage is aan de sociaal economische versterking van de
regio. Voor het opschalen van innovaties en het bewerkstelligen van meer werkgelegenheid is
nu eenmaal meer tijd nodig. Tegelijkertijd kan wel worden vastgesteld dat bij uitvoering van de
projecten hier resultaten op behaald worden en dat de projecten hiermee bijdragen aan deze
doelstelling.



Projecten hebben daarnaast als doel een bijdrage te leveren aan het tegengaan van
klimaatverandering en het bevorderen van de biodiversiteit en het behouden van de culturele
identiteit van de regio. De exacte impact van deze maatregelen kan nu nog moeilijk worden
vastgesteld, maar een positieve bijdrage vanuit deze projecten wordt wel verwacht.



Op basis van de gevoerde gesprekken en de projectbezoeken kan worden geconcludeerd dat
alle goedgekeurde en in uitvoering genomen projecten na afronding van de LEADER subsidie
worden voortgezet of nog een vervolg zullen krijgen.



Hoewel het programma voor Polders met Waarden als effectief kan worden beoordeeld, zijn er
net als in het LEADER-gebied Holland Rijnland een aantal zaken in het proces te benoemen
waar de efficiëntie kan worden verbeterd voor de aanvragers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om
het verkorten van de doorlooptijden en het verlagen van de administratieve lasten.



Ook kan de communicatie worden verbeterd. Deze bevindingen zijn voor Polders met Waarden
vrijwel gelijk aan hetgeen hierboven reeds benoemd is voor Holland-Rijnland.

Overeenkomsten tussen de Leadergebieden
Er zijn diverse overeenkomsten tussen de LEADER-gebieden. De belangrijkste zijn:


De programmaperiode is relatief lang: door de verlenging van POP3 loopt de
programmaperiode voor LEADER niet gelijk met de bestuurlijke cyclus van gemeenten.
Hierdoor staat de bestuurlijke borging van het programma onder druk, evenals de
cofinanciering. Gemeenten willen ook vaak aan het begin van de programmaperiode niet verder
gaan dan het tekenen van een intentieverklaring, waarin de wil tot samenwerking is vastgelegd,
maar welke vaak niet juridisch bindend is. Een andere moeilijkheid is dat gemeenten het
toegezegde subsidiebedrag vaak meerdere keren moeten overhevelen naar het daarop
volgende jaar, omdat de doorlooptijd van LEADER projecten vaak langer is dan een jaar.
Overigens wordt de cofinanciering in het Nationaal Strategisch Plan gewijzigd. In de nieuwe
programmaperiode van LEADER wordt alle cofinanciering in plaats van door de individuele
gemeenten door de Provincie Zuid-Holland gedaan.



Het kader is gelijk: De bottom-up benadering en andere generieke voorwaarden en eisen (zoals
cofinanciering vanuit decentrale overheden) zijn voor alle LEADER gebieden in Nederland,
maar ook elders in Europa, gelijk.
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-

De strikte regelgeving die voortvloeit uit het GLB wringt met de bottom-up benadering van
LEADER, omdat LEADER net als andere maatregelen vanuit het GLB strikte procedures
kent. Het uitvoeren van innovatieve projecten binnen LEADER, die vanwege hun aard lastig
op voorhand in termen van proces en output zijn te definiëren, wordt hierdoor bemoeilijkt. Bij
deze projecten moet een wijzigingsverzoek worden ingediend wanneer plannen wijzigen.

-

Er blijkt een duidelijke spanning te bestaan tussen bottom-up en top-down door de
gemeentelijke cofinancieringseis. De consequentie kan zijn dat goede bottom-up projecten
stranden of vertraging oplopen door het ontbreken of laat toekennen van gemeentelijke
cofinanciering. Wanneer minder nadruk gelegd wordt op gemeentelijke besluitvorming op
individuele projecten, zal het totstandkomingsproces van een projectaanvraag
vergemakkelijkt worden.

-

Voor de beide LEADER-gebieden in Zuid-Holland geldt dat het beschikbare budget relatief
beperkt is in vergelijking met de toegekende budgetten in de meeste andere provincies. Zo
bedroeg het POP-budget voor Zuid-Holland net geen 3 miljoen euro terwijl het gemiddelde
bedrag voor alle provincies in Nederland circa 3,7 miljoen euro bedroeg1.

-

Zowel Holland Rijnland als Polders met Waarden zijn, overigens net als andere LEADER
gebieden in Nederland, relatief laat van start gaan (2016 in plaats van 2014). Dit is te
verklaren door de bureaucratische werkwijze die vooraf gaat aan de samenstelling van de
LAG, het opstellen van de LOS en aansluitend de openstelling voor de lopende kosten en
de werving van een coördinator. De aanloop kan worden verkort door eerder na te denken
over de gebiedsafbakening en het opstellen van de LOS.

-

Beide gebieden zijn van een tendersystematiek naar een doorlopende openstelling
overgestapt. Uit de gesprekken met de betreffende coördinatoren blijkt dat deze
koerswijziging was bedoeld om meer en sneller projecten te genereren. De verlenging van
de programmaperiode, de toevoeging van publieke projecten, de permanente openstelling
en de overheveling van budget hebben er bij elkaar wel voor gezorgd dat het budget
volledig in beide LEADER-gebieden is gecommitteerd.



Begeleiding in de aanvraag wordt gewaardeerd: In Holland Rijnland en Polders met Waarden
wordt veel tijd en energie geïnvesteerd om tot goede projecten te komen die voldoen aan de
LEADER eisen. In Holland Rijnland is hiermee al bij aanvang van de programmaperiode
gestart, maar in Polders met Waarden is dit later op gang gekomen. Het kost veel tijd om van
een eerste idee te komen tot een volwaardige LEADER aanvraag die voldoet aan de eisen.
De coördinatoren spelen hierin een belangrijke rol, door samen met de initiatiefnemers te kijken
hoe ideeën het beste uitgewerkt kunnen worden tot een aanvraag. Ook de voorbeeldfunctie van
andere projecten wordt positief gewaardeerd. De betrokkenheid van de coördinatoren wordt
door initiatiefnemers positief beoordeeld en heeft gezorgd voor betere en completere projecten
richting de Provincie Zuid-Holland en RVO.nl.



Meer begeleiding tijdens de uitvoering is wenselijk: In de projecten met een beperkter budget is
de aandacht vanuit de projecteigenaren tijdens de uitvoering vaak gericht op de inhoud en
minder op de bijbehorende procedures, zoals het verantwoordingsproces. Dit kan ertoe leiden
dat de noodzakelijke onderbouwing niet op orde is bij het afronden van het project. Het is lastig
dit in een laat stadium nog afdoende te herstellen. In projecten met een groter budget zijn de
belangen vaak groter en is er vanuit de projecteigenaren meer aandacht en ruimte om afgezien
van de inhoud ook te zorgen dat de administratieve verantwoording op voorhand goed wordt
geregeld. Uit gesprekken met de initiatiefnemers blijkt dat zij meer behoefte hebben aan
specifieke begeleiding inzake de verantwoording tijdens de uitvoering. Projecteigenaren kunnen
in geval van problemen of vragen voor advies bij de LAG en het Subsidiebureau van de
provincie Zuid-Holland aankloppen, maar deze aanpak werkt niet als problemen en knelpunten
niet tijdig worden erkend. Voor de kleinere projecten geldt bovendien dat het op voorhand
vragen of inhuren van ondersteuning als een financieel risico wordt ervaren. Door betere

1

Ministerie van LNV, Regiebureau POP (2022), WG financiën – uitputting LEADER. Versie 8 maart 2022.
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begeleiding in de uitvoering zal de uiteindelijke verantwoordingskwaliteit van projecten
verbeteren.


Door LEADER worden er meer middelen in de betrokken gemeenten besteed aan bottom-up
projecten in het landelijk gebied dan dat zij zelf zouden kunnen financieren aan dergelijke
projecten. Gemeenten verwijzen om deze reden ook actief mensen door naa LEADER,
wanneer zij bekend zijn met de werkwijze. De effecten van de projecten slaan vooral neer in de
eigen regio, zeker wanneer ook toeleveranciers in de regio gevestigd zijn.



Projecten ervaren controledruk als hoog: dat LEADER vraagt om een uitgebreide verantwoording is niet specifiek voor de LEADER-gebieden Holland Rijnland en Polders met
Waarden, maar geldt voor alle LEADER-gebieden binnen Nederland. Momenteel worden alle
POP-openstellingen door de provincie Zuid-Holland en vervolgens door RVO getoetst en
gecontroleerd op compleetheid en motivatie bij de gemaakte kosten. Deze werkwijze, met de
provincie als tussenschakel, zou in theorie versnellend kunnen werken, maar wordt in de
uitvoeringspraktijk niet als zodanig ervaren. Hierbij speelt ook dat de provincie Zuid-Holland de
contacten legt tussen RVO.nl en de projecteigenaren en derhalve als een intermediair fungeert.



De betrokkenheid van gemeenten is essentieel: Gemeenten kunnen actief meedenken en
meewerken in de voorbereidingsfase en het opstellen van de LOS, maar kunnen ook bijdragen
aan het genereren van projectideeën (doordat zij kansrijke initiatieven naar LEADER
doorverwijzen), de uitwerking daarvan en de uiteindelijke implementatie (bijvoorbeeld door
vergunningverlening). De betrokkenheid van de gemeenten blijkt in de praktijk veelal niet
gebaseerd op gemeengoed, maar vooral op een actieve opstelling van het gemeentebestuur.
Sommige bestuurders zijn enthousiast over de mogelijkheden die LEADER biedt en zijn ook
bereid om garant te staan voor de cofinanciering, maar dit geldt niet overal. Hierbij speelt ook
dat de continuïteit niet altijd geborgd is binnen gemeenten. Voor de komende LEADER-periode
is het beter de gemeenten binnen het gebied over de gehele linie beter te betrekken bij het
LEADER-programma, bijvoorbeeld door het beter aanhaken van bestuurders en het beter
borgen van de continuïteit. Bij de aanbevelingen komen we hierop terug.



De coronapandemie werkt door in projecten: Als gevolg van corona konden bijeenkomsten en
evenementen vaak geen doorgang vinden. Dit heeft met name projecten gericht op openstelling
en publieksbezoek beïnvloed. Als gevolg van de beperkende corona maatregelen konden
fysieke bijeenkomsten voor kennisoverdracht in relatie tot LEADER ook niet doorgaan en
werden (informele) contacten in relatie tot projectideeën bemoeilijkt. Daarnaast waren mensen
door corona geneigd minder ondernemingsrisico’s te nemen en investeringen uit te stellen door
van het uitvoeren van projecten af te zien.



Prijsstijgingen bemoeilijken uitvoering: de prijsstijgingen in met name de bouw en aanverwante
sectoren hebben gezorgd voor uitdagingen in projecten, met name doordat de implementatie
van een project duurder uitvalt dan aanvankelijk begroot. In sommige gevallen leiden hogere
prijzen tot uitstel, als hierdoor de business case negatief wordt en projecteigenaren wachten op
een eventuele prijsdaling. Specifiek voor dit jaar geldt bovendien dat de rentes op leningen zijn
verhoogd. Hierdoor wordt financiering duurder en dit heeft zijn weerslag op de projectkosten.

Verschillen tussen de LEADER-gebieden
Naast overeenkomsten tussen gebieden zijn er ook verschillen te benoemen. De belangrijkste zijn
hieronder opgesomd:


Verschil in uitgangspositie: Holland Rijnland bestaat als samenwerkingsverband al langer.
Hierdoor was er al sprake van een geformaliseerde vorm van samenwerking waarop kon
worden aangesloten met het LEADER-programma. Het programma is hierdoor beter verankerd
in de regio en het vergemakkelijkt daarnaast de vereiste voorfinanciering. Een dergelijke
samenwerking was niet aanwezig in het LEADER-gebied Polders met Waarden. Daarbij komt
dat dit gebied een samenvoeging is van twee eerdere LEADER-gebieden en een nieuw gebied,
zonder financiële middelen. Als samenwerkingsvorm is daarnaast gekozen voor een
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stichtingsvorm, waardoor het aangaan van financiële verplichtingen en de noodzakelijke
voorfinanciering niet mogelijk was. Bovendien is de bestuurlijke herindeling op 1 januari 2019,
waarbij de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik in de streek Vijfheerenlanden zijn gefuseerd
en bij de provincie Utrecht werden ingedeeld, een complicerende factor. Hierdoor kreeg het
LEADER-gebied Polders met Waarden niet alleen te maken met de provincie Zuid-Holland,
maar tevens met de provincie Utrecht.


Organisatie: De samenwerking binnen Polders met Waarden is in de beginperiode niet optimaal
geweest en binnen het programma heeft een wisseling in coördinator plaatsgevonden. In het
LEADER-gebied Holland Rijnland is verder gegaan met dezelfde coördinator als in de overige
programma periode, waardoor de samenwerking binnen de regio vanaf het begin beter was
verankerd.



Projectuitvoering Polders met Waarden loopt iets achter op Holland Rijnland: De
organisatorische veranderingen in Polders met Waarden hebben ervoor gezorgd dat het
programma pas later op gang is gekomen. Na komst van de nieuwe coördinator is de
opgelopen achterstand door de gerealiseerde versnelling ingelopen. Dit blijkt ook uit de cijfers,
die laten zien dat beide gebieden nu vrijwel het volledige budget gecommitteerd hebben.



Grootte en samenstelling LAG: In Polders met waarden is gekozen voor een LAG bestaande uit
7 leden. De LAG in Holland Rijnland is met 11 leden groter, maar is vervolgens opgesplitst in
twee deelgroepen. Daarnaast is ook sprake van een verschil in samenstelling. In Holland
Rijnland ligt de nadruk meer op leden die een inhoudelijke binding hebben met een bepaald
onderwerp of doelgroep. In Polders met Waarden ligt de nadruk qua samenstelling meer op
bestuurlijk vlak, vanwege de betrokkenheid van een burgemeester en wethouder. Hierdoor is
het LEADER-programma beter geborgd en is op bestuurlijk vlak sprake van draagvlak, maar
hiertegenover staat dat er meer afstemming nodig is over de inhoud. Een combinatie van beide
lijkt de beste oplossing te zijn voor de toekomst, om zowel bestuurlijke als inhoudelijke borging
te garanderen. Hier komen we in de aanbevelingen op terug.



LOS en thema’s en uitwerking in indicatoren: Uit een vergelijking van beide LOS strategieën
komt naar voren dat de LOS Holland Rijnland in vergelijking met Polders met Waarden
specifieker is in doelstellingen en indicatoren. Dit biedt meerwaarde bij een goed opgezet
monitoringsysteem, waardoor er tijdens een evaluatie eenduidigere conclusies getrokken
kunnen worden en tijdens de uitvoering beter bijgestuurd kan worden.



Communicatie: Door Holland Rijnland is een aantal ‘innovatie-cafés’ georganiseerd in de
periode voor corona. Tijdens zo’n bijeenkomst kregen nieuwe initiatieven de gelegenheid om
zichzelf te presenteren en vertelden ‘oude’ initiatieven over hun ervaringen met het programma.
De communicatie van Polders met Waarden liep aanvankelijk (tot 2019) achter en werd daarna
bemoeilijkt door corona, maar is na het wegvallen van de beperkende maatregelen op gang
gekomen.

Verbeterpunten en aanbevelingen
Verbeterpunten en aanbevelingen op het gebied van de governance:
1. Borg het bottom-up karakter van LEADER: LEADER draagt bij aan de leefbaarheid op het
platteland. Dit doet zij door bottom-up projecten te financieren, hetgeen in hoge mate wordt
gewaardeerd vanuit de betrokken partijen uit de regio. Dit bottom-up karakter moet ook in de
volgende programmaperiode worden geborgd. De gevolgde procedure van het werven en
selecteren van projecten maakte dit in de afgelopen programmaperiode mogelijk en moet
worden gecontinueerd. De externe communicatie moet om die reden ook in de volgende
periode gericht blijven op burgers (door te inspireren en te motiveren om projecten te starten)
en lokale, regionale en nationale overheden (via het creëren van draagvlak en beleidsmatige
ondersteuning).
2. Zorg dat er geen dubbele controledruk wordt gevoeld door de projecten: Dit kan door alle
controleprocedures gestroomlijnder plaats te laten vinden en bij één partij te beleggen.
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Vanwege de verplichte rol en verantwoordelijkheden van RVO.nl zou gekeken moeten worden
naar de specifieke rol en invulling van de provincie Zuid-Holland.
3. Beleg de bestuurlijke borging anders wanneer de wijze van cofinanciering wijzigt: De
cofinanciering gaat in de volgende programmaperiode via de provincie Zuid-Holland lopen.
Voordeel van deze benadering is het vereenvoudigen van de procedures rondom de
gemeentelijke cofinanciering. Keerzijde is dat het bottom-up karakter hierbij in het geding
komt, wanneer projecten niet aansluiten bij provinciaal beleid, terwijl ze lokaal wel wenselijk
zijn en waarde toevoegen. Bestuurlijke en lokale borging moet daarom beter belegd worden.
Hier komen we in het volgende punt op terug.
4. Betrek gemeenten beter in de uitvoering: Door bijvoorbeeld boven de LAG een bestuurlijke
stuurgroep aan te stellen, bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordigers vanuit de betrokken
gemeenten. Dit geldt zeker als de gemeenten niet meer verplicht worden cofinanciering bij te
dragen aan projecten. Voorafgaand aan de nieuwe programmaperiode is het contact intensief
en wordt er momentum gecreëerd bij zowel bestuurders als ambtenaren. Zorg dat dit niet
verloren gaat in het vervolg van het programma, door op gezette tijden bijeenkomsten te
organiseren met gemeenten, digitale flyers te maken van mijlpalen en door het gezamenlijk
opstellen van een Raadsbrief op de bereikte effecten om de meerwaarde van de uitgevoerde
LEADER-projecten inzichtelijk te maken. Meer algemeen kan uiteraard ook samen met de
gemeenten worden bezien wat er mogelijk is om (al dan niet samen met het
programmabureau) over afgeronde projecten te communiceren.
5. Behoud de LAG want de rol van de LAG is evident: In de uitvoering van het LEADERprogramma is de rol van de LAG evident. Voor de nieuw programma periode is het wel
gewenst om na te denken over de omvang van de LAG. De groep moet bij voorkeur niet te
groot zijn omslagvaardig te kunnen opereren, maar wel voldoende binding hebben met de
thematiek en de regio en er moet gezorgd worden voor bestuurlijke borging. De ideale
omvang wordt ook bepaald door de breedte van het nieuwe programma. Als qua strategie
wordt ingezet op een brede thematiek, zal ook de inhoudelijke omvang van de LAG breder
moeten zijn. Het is eveneens van belang om vooraf na te denken over de inzet en de
commitment van de leden. Uit de gevoerde gesprekken kom naar voren dat van de leden van
de LAG een behoorlijke inspanning wordt gevraagd, maar dat dit op voorhand niet altijd
duidelijk is gecommuniceerd. Dit heeft in Polders met Waarden er bijvoorbeeld voor gezorgd
dat de LAG in het begin niet optimaal heeft gefunctioneerd, hetgeen ook zijn weerslag heeft
gehad op de voortgang van het programma.
6. Zorg dat er voorfinanciering beschikbaar komt: In het LEADER-programma komen de
toegezegde subsidiebedragen pas beschikbaar op het moment dat het project inhoudelijk is
goedgekeurd en aan de verantwoordingsvereisten is voldaan. In de volgende
programmaperiode zou dit beter moeten worden geregeld, bijvoorbeeld door vooraf een fonds
in te stellen waarop aanspraak kan worden gemaakt. De signalen op dit moment zijn
overigens dat hier in het NSP inderdaad mogelijkheden toe komen.
De verbeterpunten en aanbevelingen die hieruit volgen voor de LAG zijn:
7. Projectselectie vergt veel tijd maar loont wel, zet dit dus voort: Het begeleiden van ideeën tot
aanvraag is vanwege de hoeveelheid aan ideeën en de benodigde begeleidingstijd weliswaar
arbeidsintensief voor de LAG en de coördinatoren, maar de resultaten uit de analyse laten
zien dat deze inzet zich later terugbetaalt. Gelet op het voorafgaande is het naar ons idee
wenselijk en noodzakelijk om de gevolgde werkwijze voor de begeleiding in de aanvangsfase
ook in de nieuwe programmaperiode voort te zetten.
8. Maak gebruik van best practices: De opgebouwde en aanwezige kennis over LEADER is vaak
versnipperd en niet altijd voor iedereen goed ontsloten. Het is daarom zaak om de
opgebouwde kennis zo goed als mogelijk te bewaken en te gebruiken. Hierdoor hoeft het wiel
niet telkens opnieuw te worden uitgevonden en wordt voorkomen dat onnodige fouten in de
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uitvoering en met name ook de verantwoording wordt gemaakt. Belangrijke aandachtspunten
zijn de inzet en de wijze van verantwoording van de ureninzet, de definiëring van de output in
de subsidieaanvraag en het bijbehorende projectvoorstel. Op de LEADER website zouden
hier toolboxen voor kunnen worden gemaakt.
9. Blijf projectaanvragers bijstaan in het formuleren van resultaten: Voor de nieuwe
programmaperiode wordt er op landelijk niveau gedacht aan verminderde nadruk op
verantwoording van de output van projecten en de ingezette middelen en meer op de
verantwoording van het behalen van het resultaat binnen projecten. Om hiermee
daadwerkelijk de controledruk te verminderen is het noodzakelijk om het resultaat op
eenduidige wijze bij aanvang van het project te definiëren. Voorbeelden hiervan zijn
bijvoorbeeld het aantal gerealiseerde banen, of de hoeveelheid CO2 reductie. Deze
verandering van werkwijze vraagt om goede inpassing in de EU-regelgeving, maar ook dat
partijen het resultaat afdoende vooraf weten te definiëren.
10. Versterk de begeleiding tijdens de uitvoering: Om de tussentijdse begeleiding aan te passen
aan de wensen van de projecteigenaren, is het aan te bevelen om een projectcoach te
benoemen die na de opstartfase samen met de projectuitvoerders bekijkt of de
verantwoording voldoet aan de gestelde eisen en als dat niet zo is concrete verbeterstappen
benoemen en daar ook vervolgens op toezien. Uiteraard zijn ook andere modellen mogelijk.
Vanuit het beschikbare LEADER-budget kunnen hiervoor in de nieuwe programmaperiode
middelen worden vrijgemaakt. Een vraag voor de governance is of dit een taak van de LAG is
of een taak voor de provincie. Wanneer dit vanuit de LAG zou moeten, moet dit uit de lopende
kosten van de LAG gefinancierd worden. Wanneer dit een provinciale taak is, moet dit uit het
landelijke budget voor ondersteuning komen.
11. Stel de bovengrens van LEADER bijdragen per project niet te laag: De financieringsgrens die
wordt gesteld aan projecten is mede bepalend voor de wijze van uitvoering van het
programma. Wij adviseren om voor de nieuwe programmaperiode goed na te denken over de
grens voor de minimale en maximale bijdrage. Door deze grens zo hoog mogelijk te leggen
wordt aan projectuitvoerders ook meer mogelijkheden geboden om voldoende middelen ter
beschikking te hebben voor de noodzakelijke verantwoording van het project en de
administratieve afhandeling daarvan. Een te hoge subsidiegrens beïnvloedt echter de animo
om projecten in te dienen. In dat geval komt immers ook de noodzakelijk private bijdrage
hoger te liggen en om aan deze eis te voldoen moet een partij ook over de noodzakelijk
financiële middelen beschikken. Tegelijkertijd moet er ook voor gewaakt worden niet te kleine
projecten goed te keuren. Door de hoge administratieve lasten voor Europese subsidies voor
projecten, moet het totaalbedrag niet te klein zijn. Anders wegen de administratieve kosten
niet op tegen de baten vanuit de subsidie.
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Lijst met afkortingen

EC

Europese Commissie

EU

Europese Unie

GLB

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

LAG

Lokale Actiegroep

LEADER

Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale (vrij vertaald
‘Samenwerking voor plattelandsontwikkeling’)

LOS

Lokale Ontwikkelingsstrategie

LNV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

NSP

Nationaal Strategisch Plan

PG

Plaatselijke Groep (synoniem voor LAG = Local Action Group)

POP 3

Derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)

RVO.nl

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

SWOT

Sterkte-zwakte analyse
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding en doel
Eind 2022 loopt de huidige periode van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) af
en het hiermee samenhangende LEADER-programma in Zuid-Holland. Vanaf 2023 zal er gewerkt
gaan worden met een nieuw LEADER-programma onder het NSP. De voorbereidingen voor dit
nieuwe programma worden nu al gestart.
Nu het einde van de POP3 periode nadert, wordt het tijd om de balans op te maken en te bezien
wat de resultaten van het LEADER-programma in Zuid-Holland over de afgelopen periode zijn, wat
de leerpunten zijn en hoe het volgende programma samen met de overheden en andere
gebiedspartijen vormgegeven kan worden.
De evaluatie richt zich op de volgende aspecten:
1. De effectiviteit van de uitvoering van het LEADER-programma en de LEADER-aanpak.
2. De duurzaamheid en de spin off effecten van de uitgevoerde projecten.
3. Het ‘landen’ van de LEADER-aanpak en de LEADER-criteria.
4. De communicatie en kennisdeling.
5. De efficiëntie van de uitvoering van het LEADER-programma.

1.2

Werkwijze
Onderzoeksvragen
In de uitvraag van de voorliggende evaluatie zijn de genoemde vijf aspecten vertaald in concrete
onderzoekvragen die de basis vormden voor de opzet en invulling voor het plan van aanpak. In
bijlage 1 is een lijst opgenomen met de initiële vragen.
Evaluatiekader
In navolgend figuur is schematisch weergegeven hoe we stapsgewijs komen tot een oordeel over
de effectiviteit en efficiëntie en de neveneffecten. Hierbij definiëren we effectiviteit als de mate
waarin de beleidsdoelstellingen gerealiseerd worden dankzij de LEADER subsidies en met zo min
mogelijk ongewenste neveneffecten (oftewel de relatie tussen output en resultaat/impact). Daarbij
houden we ook rekening met eventuele externe factoren. Efficiëntie definiëren we als de mate
waarin de organisaties een optimale inzet realiseren tegen een zo laag mogelijke inzet van
financiële middelen en met zo min mogelijk ongewenste neveneffecten (oftewel de relatie tussen
input en de behaalde outputs, resultaten en impacts). Om dit te bereiken maakt het onderzoek voor
beide LEADER-gebieden allereerst duidelijk aan welke doelstellingen de subsidies bijdragen.
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Figuur 1.1 Schematisch evaluatiekader

De verschillende onderdelen waar we naar kijken zijn: Input: De middelen die worden ingebracht en
de tijd die verschillende mensen kwijt zijn met de projectselectie en uitvoering; Activiteiten:
projecten en activiteiten die door de inzet van de subsidie worden uitgevoerd; Output: de
bijbehorende (meetbare) producten die door de projecten worden bewerkstelligd; Resultaat: de
effecten die worden behaald met de inzet van de subsidiegelden; Beoogde impact: de bredere
effecten van de subsidies op de beleidsdoelstellingen van het gebied. Deze elementen worden
specifiek voor elk LEADER-gebied bepaald.
Analysekader
Genoemde thema’s en daarbij behorende onderzoeksvragen hebben vooral betrekking op de
achterliggende programmaperiode. Om tevens rekening te houden met de wens om ook vooruit te
kijken zijn twee nieuwe thema’s toegevoegd:


verbeterpunten ter voorbereiding en uitvoering van het nieuwe programma;



het bieden van handvatten voor dialoog met stakeholders.

Navolgende figuur geeft de hoofdlijnen van de aanpak van het onderzoek weer. De eerste 5
thema’s worden voor de twee LEADER-gebieden apart behandeld. Het gebied, de organisatie en
de behandelde thema’s en doelen verschillen immers van elkaar. In de beginfase van de evaluatie
worden daarom aparte analyses voor beide gebieden uitgevoerd (onderdeel 1a en 1b uit de figuur).
Omdat het onderzoek in twee verschillende LEADER-gebieden wordt uitgevoerd, is het vervolgens
mogelijk om de twee gebieden op bepaalde aspecten met elkaar te vergelijken (onderdeel 2). In
deze vergelijking kan bijvoorbeeld worden bepaald of er ook generieke aanbevelingen kunnen
worden gedaan of dat deze meer locatie specifiek zijn en of verschillen tussen de LEADERgebieden te verklaren zijn. Vervolgens worden er voor de twee LEADER-gebieden conclusies
getrokken en aanbevelingen gedaan richting een mogelijk toekomstig programma (onderdeel 3a
en 3b).
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Wijze van dataverzameling
Om de evaluatievragen goed te beantwoorden zijn verschillende bronnen geraadpleegd:


Via deskstudie is bij aanvang van de evaluatie de beschikbare informatie voor de twee
LEADER-gebieden verzameld en bestudeerd. Informatie uit de deskstudie dient als belangrijke
feitelijke basis voor de analyses (bijvoorbeeld wat waren de doelstellingen, hoeveel projecten
zijn er uitgevoerd, wat waren de budgetten en de bestedingen, etc.);



Om een overkoepeld beeld te krijgen zijn bij aanvang van de evaluatie groepsgesprekken
gevoerd met de coördinatoren en de LAG- leden van de twee LEADER-groepen. Tijdens deze
groepsgesprekken is onder nader ingegaan op hun ervaringen van de afgelopen periode en
leerpunten voor de volgende periode.



Belangrijke informatie boden ook de projectbezoeken van de goedgekeurde projecten in beide
regio’s. Tijdens de projectbezoeken is met de projecteneigenaren gesproken over onder andere
wat er voorzien was en wat er uiteindelijk gerealiseerd is, wie de partners waren, wat er goed
ging en wat minder goed. Aanvullend is gesproken over de duurzaamheid van het project en de
spin-off voor de regio.



Naast alle goedgekeurde projecten is ook gesproken met vertegenwoordigers van een aantal
aanvragen die niet tot een aanvraag hebben geleid. Middels deze gesprekken is onder andere
gevraagd naar redenen waarom initiatieven niet tot een aanvraag hebben geleid, de ervaringen
met het aanvraagproces en eventueel hieruit volgende aanbevelingen. In de praktijk bleek deze
categorie overigens lastig bij de evaluatie te betrekken, onder andere omdat de meerwaarde
van een gesprek niet werd ingezien of de tijd voor een interview ontbrak. Desalniettemin
hebben we bij deze projecten waardevolle informatie kunnen verzamelen.



Verder zijn ook vertegenwoordigers van gemeenten in de twee gebieden benaderd, zowel
gemeenten die bij LEADER-projecten zijn betrokken, als gemeenten die dat niet zijn. Op deze
manier is informatie opgehaald over de ervaringen en bekendheid met LEADER en waarom
gemeenten wel of niet bij projecten zijn betrokken.



Tenslotte zijn er ook nog enkele gesprekken gevoerd met andere gebiedspartijen om een zo
compleet mogelijk beeld te verkrijgen.

In de bijlage is een overzicht opgenomen van de personen en instellingen waarmee in de afgelopen
periode is gesproken.
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1.3

Leeswijzer


Hoofstuk 2 geeft een beschrijving van beide LEADER-gebieden in Zuid-Holland en gaat nader
in op aspecten zoals de taken en verantwoordelijkheden in relatie tot het LEADER-programma.



In hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 wordt respectievelijk ingegaan op de specifieke aspecten in de
LEADER-gebieden Holland Rijnland en Polders met Waarden. Door deze afzonderlijke
beschrijving van beide gebieden wordt invulling gegeven aan onderdeel 1 van het
analysekader.



Hoofstuk 5 behandelt de overkoepelende resultaten door beide LEADER-gebieden met elkaar
te vergelijken. Naast verschillen levert deze vergelijking ook een overzicht op van relevante
overeenkomsten. Met dit hoofdstuk wordt invulling gegeven aan deel 2 van het analysekader.



Hoofdstuk 6 gaat tot slot in op verbeterpunten en aanbevelingen en betreft de invulling van
onderdeel 3 van het analysekader.
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2

Leader in de provincie Zuid-Holland

2.1

Inleiding
Om de resultaten van deze evaluatie in perspectief te kunnen plaatsen, wordt in dit hoofdstuk
allereerst kort ingegaan op LEADER in Zuid-Holland. Voorliggend hoofdstuk behandelt
overkoepelend informatie voor beide gebieden, zoals de ligging, hoofdlijnen van de Lokale
Ontwikkelingsstrategie (LOS), taken en verantwoordelijkheden van verschillende partijen en de
geldende richtlijnen en procedures.

2.2

LEADER in het kort
LEADER staat voor Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale. LEADER is
sinds de programmaperiode 2007-2013 integraal onderdeel van het tweede plattelands-ontwikkelingsprogramma. Voor deze periode bestond LEADER als zelfstandig programma onder de
structuurfondsen. Het huidige LEADER-programma onder het derde plattelands-ontwikkelingsprogramma (POP3) loopt in de periode van 2014 tot 2020. Door verlenging is het programma twee
jaar naar achteren geschoven, waardoor het programma effectief eind 2022 afloopt.
Het doel van LEADER is om bewoners en gebruikers van het platteland de ruimte te bieden en te
stimuleren om te denken over vernieuwende mogelijkheden van hun gebied op langere termijn, en
hen hierbij te helpen. De LEADER aanpak kenmerkt zich doordat het een gebiedsgebonden
aanpak is, die bottom up en samen met de omgeving tot stand komt. Een belangrijk onderdeel van
de aanpak is de Lokale Actie Groep (LAG), die advies geeft aan GS over de inhoud en de financiën
van een project. Met een team van mensen uit diverse sectoren en maatschappelijke groepen én
uit bestuurlijke gelederingen, wordt er binnen de LAG, met een zo goed mogelijke afspiegeling van
relevante gebiedspartijen, voor gezorgd dat projecten worden ontwikkeld en uitgevoerd die
daadwerkelijk bijdragen aan de regionale economie.
Om erkend te worden als LEADER-gebied en om richting te geven aan de uitvoering hebben de
LAG’s aan het begin van de periode een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) opgesteld. Projecten
kunnen onder LEADER worden uitgevoerd als zij aansluiten bij de LOS en als zij de
(gemeentelijke) cofinanciering in orde hebben.

2.3

Dekking van LEADER binnen de provincie

2.3.1 Twee gebieden
LEADER wordt in Zuid-Holland in twee gebieden uitgevoerd. Gebied 15 (rood gemarkeerd) is het
LEADER-gebied Polders met Waarden, bestaande uit Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, GouweWiericke en Krimpenerwaard. Gebied 16, ook rood gemarkeerd, bestaat uit de driehoek Leiden,
Alphen aan den Rijn en Zoetermeer, oftewel LEADER-gebied Holland Rijnland.
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Figuur 2.1

LEADER-gebieden in Nederland

Bron: https://www.netwerkplatteland.nl

2.3.2 Hoofdlijnen LOS
De twee LEADER-gebieden hebben ieder een eigen LOS, bestaande uit selectiecriteria en een
beoordelingskader voor mogelijke LEADER-projecten. Aanvragen voor projecten worden getoetst
aan de thema’s en doelstellingen zoals beschreven in de LOS. Hieronder worden de twee
programma’s kort beschreven.
Holland Rijnland
De LOS 2015-2020 is tot stand gekomen op initiatief van de Plaatselijke Groep Leidse
Ommelanden, welke de voorganger van de huidige Plaatselijke Groep is.
De basis voor de nieuwe LOS werd gelegd tijdens een breed uitgezette gebiedsbijeenkomst in
november 2013. Deze bijeenkomst betekende het einde van het LEADER-programma 2007 – 2013
en werd tevens gebruikt voor het ophalen van input voor de volgende LOS. Onder andere op basis
van deze bijeenkomst is een startnotitie opgesteld, waarin is aangegeven dat in de komende
programmaperiode vooral ingezet zal worden op een sterke inhoudelijke focus (vergroting van het
werkgebied tot regio Holland Rijnland), verbetering van de synergie tussen projecten onderling, de
verbinding met andere initiatieven en programma’s in het werkgebied en met aangrenzende
gebieden.
Uit de sterkte-zwakte analyse (SWOT) kwam een aantal ontwikkelingsbehoeften en kernthema’s
naar voren: versterken van de relatie tussen stad en platteland op het gebied van gezondheid,
vitaliteit en welzijn van mens en leefomgeving én het stimuleren van een circulaire economie. Naast
deze twee nieuwe thema’s wordt de LOS gekenmerkt door een meer programmatische benadering,
waar projecten worden beoordeeld op hun (potentiële) bijdrage aan het programma als geheel, in
plaats van uitsluitend op hun eigen merites.
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Polders met Waarden
De Lokale Ontwikkeling Strategie van Polders met Waarden voor 2016-2020 is opgesteld door
bewoners, ondernemers, organisaties en overheden en voor de vaststelling van provincie ZuidHolland. Verder is er betrokkenheid van het stedelijk gebied en feedback van de Landelijke Selectie
Commissie. Polders met Waarden heeft twee strategieën centraal. Ten eerste de verbinding tussen
stad en platteland. Creatieve en actieve bewoners en ondernemers zijn nodig die oog hebben voor
het veenweidegebied en cultuurhistorische waarden van het platteland. Projecten voor verkoop
voedsel, recreatie mogelijkheden, gezondheid of slow-medicine. Ten tweede de duurzaamheid,
gericht op innovatieve projecten met samenwerking en kennisontwikkeling voor een sociaal en
duurzaam platteland.

2.4

Tijdlijn LEADER in de provincie Zuid-Holland
Operationele periode 2014-2020
Het POP3 heeft als operationele periode 2014-2020. Dit houdt in dat de afspraken tussen EU,
provincie, gemeenten en LAG’s oorspronkelijk deze periode besloegen. De openstellingen zouden
plaatsvinden tussen 2014 en 2020. Na deze periode zou een nieuw operationeel programma
worden opgesteld. Uiteindelijk is de uitvoering van het programma met twee jaar verlengd.
Doorlopende openstellingen
In 2018 is het rapport van de Taskforce LEADER uitgebracht. Hierin zijn handvatten gegeven om
tot een mogelijkheid te komen tot een versnelling van LEADER in de huidige periode en om het
LEADER-programma soepeler laten te verlopen in de volgende periode. De reden voor het
instellen van de taskforce was de tegenvallende voortgang van LEADER op landelijk niveau in de
programmaperiode. Belangrijke punten die werden aangehaald in dit rapport waren onder meer het
belang van commitment op bestuurlijk niveau (bijvoorbeeld voor het organiseren van cofinanciering), en op ambtelijk niveau het belang van communicatie, vormgeving en begeleiding van
aanvragers. In het rapport werd ook geadviseerd om zoveel mogelijk te streven naar permanente
opstellingen. Sinds september 2019 is het loket voor het indienen van LEADER aanvragen in ZuidHolland permanent opengesteld. Aanvragen die voor een bepaalde datum worden ingediend,
worden dan in de eerstvolgende vergadering van de LAG beoordeeld.
Verlengingsperiode POP3 2021-2022
Het vigerende POP3 is uiteindelijk met twee jaar verlengd. Dat betekent dat POP3 in de
transitieperiode van 2021 tot en met 2022 door is gegaan als POP3+. Agrariërs en andere
begunstigden konden in deze periode langer gebruik maken van de ondersteuning vanuit het POP.
Ook de LEADER subsidie is in deze periode verlengd, voor Zuid-Holland gebruikmakend van de
reeds toegekende middelen voor de eerdere periode.
Toevoeging categorie publieke projecten
Om een breder scala aan initiatieven te kunnen bedienen, is in overleg met de provincie ZuidHolland in de nieuwe openstelling in maart 2021 een nieuwe categorie aan subsidiabele activiteiten
in het leven geroepen. Het gaat hierbij om publiek toegankelijke initiatieven met publiekmaatschappelijke doelstelling en niet commerciële activiteiten. Specifiek voor Polders met Waarden
is ook het steunpercentage vanuit LEADER verhoogd van 40% naar 50%. In het LEADER-gebied
Holland Rijnland is het maximale subsidiebedrag vanuit LEADER verhoogd van 100.000 euro naar
200.000 euro voor private projecten en geldt een maximumbedrag van 500.000 euro voor publieke
projecten. In Polders met Waarden is het plafond voor LEADER al bij aanvang op 200.000 euro
gesteld en onveranderd gebleven.
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Veranderingen in de governance
In beide LEADER-gebieden in Zuid-Holland is medio 2016 een aanvraag ingediend voor de
dekking van de kosten voor de verdere opstart en de verdere aansturing van het programma
gedurende de looptijd van LEADER, waaronder de aanstelling van een coördinator per gebied. De
aanvraag in beide gebieden is uiteindelijk in het najaar van 2016 goedgekeurd en vervolgens is in
beide gebieden gestart met de uitvoering van het programma. Vanwege verschil van inzichten en
ambitieniveau is de samenwerking met de gebied coördinator in Polders met Waarden eind 2018
formeel beëindigd, hetgeen invloed heeft gehad op de voortgang. Vanwege de tijd die nodig was
om een nieuwe coördinator te benoemen kon pas in mei 2019 de uitvoering van het programma in
Polders met Waarden weer worden opgepakt.
De hiervoor beschreven ontwikkelingen zijn kort samengevat in onderstaande figuur van de tijdlijn
in beide gebieden. Belangrijke mijlpalen zijn voor beide gebieden gelijk, maar zoals gezegd zijn er
ook specifieke ontwikkelingen (met name in de governance van Polders met Waarden) die de
voortgang en de invulling van het programma hebben beïnvloed. Bij de afzonderlijke
gebiedsbeschrijvingen in hoofdstuk 3 en 4 komen we op dergelijke gebeurtenissen nog terug.

Figuur 2.1

2.5

Tijdlijn LEADER in der provincie Zuid-Holland

Taken en verantwoordelijkheden
Binnen LEADER zijn verschillende partijen actief, elk met eigen taken en verantwoordelijkheden. In
onderstaande paragrafen wordt voor elk van de betrokken partijen de taken en
verantwoordelijkheden kort toegelicht.
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Europese commissie en Regiebureau POP
De LEADER subsidie is onderdeel van het POP, een door de Europese Commissie gecoördineerd
Europees subsidieprogramma, gericht op landbouw. Ter ondersteuning van dit programma op
nationaal niveau, is door het ministerie van LNV en de provincies het Regiebureau POP opgericht.
Het Regiebureau ondersteunt in de uitvoering van het POP en adviseert over het toekomstige GLB.
Provincie Zuid-Holland
De provincie Zuid-Holland coördineert en voert alle openstellingen uit voor de LEADER-gebieden
Holland Rijnland en Polders met Waarden en is de beschikkende instantie. Besluiten over
openstellingen en/of wijzigingen in het programma worden door Gedeputeerde Staten gemaakt en
de Provinciale Staten worden geïnformeerd. Ingediende aanvragen in het E-loket worden door
ambtenaren van de provincie getoetst en gecontroleerd op compleetheid, inclusief motivering van
de gemaakte kosten. Dit leidt uiteindelijk tot een pre-mandaat. Daarnaast co-financiert de provincie
verschillende projecten.
RVO.nl
RVO.nl controleert na de beoordeling vanuit de provincie nogmaals de aanvraag en vormt hier
eigenstandig een oordeel over, het uiteindelijke mandaat. Indien nodig kunnen aan de provincie of
aan de aanvrager vragen ter verduidelijking worden gesteld. RVO.nl betaalt daarnaast de subsidiebedragen uit en factureert de toegezegde inbreng bij de provincie, het waterschap en/of de
gemeente. Door een capaciteitstekort bij de provincie Zuid-Holland heeft RVO.nl de afgelopen
periode een aantal dossiers overgenomen.
Lokale Actie Groepen (LAG)
Lokale Actie Groepen begeleiden de lokale invulling van LEADER door het opstellen van de Lokale
Ontwikkelingsstrategie (LOS). Binnen de provincie Zuid-Holland zijn twee verschillende LAG actief:
Polders met Waarden en Holland Rijnland. De LAG voert de eerste inhoudelijke beoordeling van
potentiële aanvragen uit en toetst, via een beoordelingsformulier, of het voorstel voldoet aan de in
de LOS gestelde doelen. Het project kan vervolgens een aanvraag indienen bij het E-loket van de
provincie Zuid-Holland. Vervolgens adviseert de LAG de provincie over de mogelijke toekenning
van een subsidie.
Gemeente en waterschappen
Gemeenten en waterschappen spelen een belangrijke rol binnen subsidieaanvragen door het
verlenen van de voor aanvragers verplichte cofinanciering. In 2014/2015 is een intentieverklaring
getekend door gemeenten om de LOS te ondersteunen en financiële bijdrage in de vorm van
cofinanciering te verlenen. Bij het opstellen van de LOS wordt rekening gehouden met voor de
gemeenten belangrijke thema’s. In sommige gevallen is de gemeente al bij het begin van een
aanvraag betrokken. Dit kan helpen bij het proces van een eventuele vergunningaanvraag.
Aanvragers
Individuen of collectieven kunnen met een projectidee terecht bij de LAG. Projectideeën moeten
aansluiten bij minimaal één van de doelstellingen uit de LOS. In een oriënterend gesprek kan het
projectidee door de aanvrager worden toegelicht en vervolgens wordt gezamenlijk bekeken of het
idee bij de doelstellingen zoals vastgesteld in de LOS aansluit. Bij de financiering van het
projectidee wordt eigen geld en arbeid door de aanvrager(s) ingebracht.
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2.6

Richtlijnen en procedures
In het kader van LEADER gelden vanuit meerdere partijen richtlijnen en procedures waar
gedurende het aanvraagproces aan voldaan moet worden.
Europese Commissie
De LEADER aanpak bestaat, zoals door de Europese Commissie beschreven, uit 7 kenmerken,
namelijk2:
1. Bottom-up benadering die uitgaat van de gedachte dat lokale actoren het best in staat zijn om
gebiedsontwikkeling vorm te geven en aan te sturen op basis van een gedeelde analyse van
behoeften en kansen
2. Lokaal. Zoals al opgemerkt stelt elk gebied zelf een LOS op, uitgaande van de specifieke
uitdagingen en kansen van dat gebied. De thema’s en doelen kunnen daarom verschillen van
gebied tot gebied.
3. Lokaal partnerschap ingevuld via de eerder genoemde LAG.
4. Integraal en multi-sectoraal. Integraal wil zeggen dat het gaat om zowel de sociale en
economische ontwikkeling als de ecologische duur-zaamheid hetgeen tot uitdrukking moet
komen in de LOS en de aangedragen projecten. De multisectorale aanpak als stimulans voor
vernieuwende oplossingen;
5. Netwerk tussen lokale actoren. Binnen LEADER wordt gestreefd naar mobilisatie en inzet van
sociaal-maatschappelijk kapitaal in en van het gebied en het vormen van netwerken.
6. Innovatie in de zin van oplossingen die nieuw zijn voor het gebied. Innovatie is niet alleen
technologisch, maar kan betrekking hebben op alle domeinen. Innovatie betekent ook risico
nemen en het aanvaarden van de mogelijkheid dat projecten kunnen mislukken.
7. Samenwerking gericht op bundeling van krachten waardoor werkbare oplossingen voor het
gebied als geheel ontstaan. Door samenwerking ontstaan er ook spin off effecten, zodat
initiatieven een wijdere impact genereren.
Bij uitvoering op nationaal niveau moet aan deze, door de Europese Commissie gestelde
kenmerken worden voldaan.
Nationaal
Via het POP3 wordt op nationaal niveau invulling gegeven aan de door de Europese Commissie
gestelde kenmerken en richtlijnen. Onder ‘Maatregel 19: Steun voor plaatselijke ontwikkeling in het
kader van LEADER – vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling’ kan in het POP subsidie
worden aangevraagd. Zoals beschreven in het POP3 programmadocument, draagt LEADER bij
aan de volgende prioriteiten:


Prioriteit 5: Het bevorderen van hulpbronnenefficiëntie en het steunen van de overstap naar een
koolstofarme en klimaatbestendige economie in de landbouw-, de voeding- en de
bosbouwsector



Prioriteit 6: Het bevorderen van sociale inclusie, armoedebestrijding en economische
ontwikkeling in plattelandsgebieden



Horizontale doelstellingen inzake innovatie, milieu en klimaatmitigatie en -adaptatie

Provinciaal
Via de openstellingsbesluiten van de provincie Zuid-Holland wordt lokaal invulling gegeven aan de
gestelde richtlijnen en procedures. Om voor een subsidie in aanmerking te komen, moet minstens
worden voldaan aan de volgende voorwaarden3:
2
3

`

https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_en
https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/subsidies/subsidies/deelproducten-pop3/pop3-3-leader/
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR654642/3
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De activiteit heeft betrekking op één of meer van de (eventueel aangrenzende) gebieden
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Gouwe-Wiericke en Krimpenerwaard (Polders met Waarden)
of de driehoek Leiden, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer (Holland Rijnland).



Uitvoering is nog niet gestart (nog geen financiële overeenkomst gesloten)



Formeel besluit voor gemeentelijke cofinanciering



De activiteit waar subsidie voor wordt aangevraagd dient een bijdrage te leveren aan de LOS
van de betreffende LAG (Holland Rijnland of Polders met Waarden)



Aansluiting bij één of meerdere doelen zoals benoemd in het POP3

Indien het om private activiteiten gaat, draagt de provincie maximaal 25% aan cofinanciering bij.
Voor publieke activiteiten is vanuit de provincie geen cofinanciering beschikbaar.
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3

Holland Rijnland

3.1

Inleiding
In navolgende paragrafen worden resultaten van de evaluatie specifiek voor het LEADER-gebied
Holland Rijnland toegelicht. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende fasen van een
projectidee (van aanvraag tot uitvoering), de impact van LEADER in Holland Rijnland, de geldende
richtlijnen en procedures, communicatie en kennisdeling en de efficiëntie van uitvoering van het
programma. De concrete afbakening van LEADER-gebied Holland Rijnland is in navolgende figuur
inzichtelijk gemaakt.
Figuur 3.1

Gebiedsafbakening LEADER-gebied Holland Rijnland

Bron: Provincie Zuid-Holland (2016)
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3.2

Evaluatiekader
In onderstaand figuur is het evaluatiekader voor het LEADER-gebied Holland Rijnland toegevoegd.
Figuur 3.2

Gebiedsafbakening LEADER-gebied Holland Rijnland

De doelstelling van het LEADER-programma in Holland Rijnland luidt: “Bijdragen aan het duurzaam
en structureel versterken van de sociaaleconomische positie van de regio als geheel (inclusief de
steden). Dit wordt bereikt door het vaker en beter benutten van de kansen die ontstaan door de
samenwerking tussen stad en land, als partners in gebiedsontwikkeling”. De versterking van de
sociaaleconomische positie van de agrarische sector wordt gezien als een afgeleide van deze
algemene doelstelling.
Voor het uitvoeren van deze doelstelling is een programmabegroting beschikbaar van bijna 1,5
miljoen euro. Daarnaast vindt er inzet plaats vanuit de LAG, provincie Zuid-Holland, RVO.nl,
gemeenten en andere stakeholders (=input).
In de opgestelde strategie in de LOS is voorzien in het selecteren en uitvoeren van minimaal acht
projecten via de LEADER-aanpak die bijdragen aan het thema gezondheid van de mens en
omgeving en/of de principes uit de circulaire economie (=output).
Specifiek voor het thema circulaire economie zijn de volgende output doelstellingen opgenomen in
de LOS:


De LAG geeft opdracht voor de ontwikkeling van een praktische, online beschikbare, toolkit
circulaire economie voor verschillende doelgroepen, zoals agrariërs, andere
ondernemers/bedrijven, publieke instellingen en burgers. De toolkit wordt tenminste 1.000 keer
gedownload;



De LAG geeft opdracht voor de ontwikkeling van korte cursussen (van twee à vier dagdelen)
circulaire economie, één voor agrariërs, één voor andere ondernemers/bedrijven en één voor
publieke instellingen. Aan deze cursussen doen in totaal tenminste 250 personen mee.



De LAG geeft opdracht voor de ontwikkeling van een intensieve leergang circulaire economie.
Tenminste 50 personen volgen de leergang. Deze 50 personen vertegenwoordigen tenminste
25% van de betrokken gebiedsorganisaties.



Aan het begin van het programma wordt een gebiedsbrede enquête uitgevoerd om de kennis
over en belangstelling voor de principes van de circulaire economie in kaart te brengen.
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Jaarlijks wordt deze peiling herhaald, waarbij ook wordt nagegaan of, hoe en in welke mate de
principes worden toegepast. De respons op de enquêtes is tenminste 20%. Bij de jaarlijkse
metingen neemt de (positieve) belangstelling voor de principes van de circulaire economie met
5% toe. Het aantal bedrijven en instellingen dat de principes toepast, neem met 1% toe.


Er ontstaan tenminste vier nieuwe netwerken, die verder werken aan het ontwikkelen van
nieuwe, duurzame ideeën.

De ambitie voor het gehele programma is om tenminste 65 fte aan nieuwe werkgelegenheid te
creëren, waarvan circa 50 vast en 15 tijdelijk (=outcome).
Specifiek voor het bevorderen van de gezondheid is de outcome doelstelling om tenminste 10%
van de totale bevolking van circa 720.000 inwoners in de regio te bereiken (inclusief de steden
Leiden, Zoetermeer, Alphen aan den Rijn, Leidschendam-Voorschoten). Daarnaast is de doelstelling dat de geselecteerde projecten betrekking hebben op tenminste 5% van het landoppervlakte (dit komt neer op een project gerelateerd oppervlakte van 2.670 ha) en 5% van de
wateroppervlakte (330 ha) in het LEADER-gebied.

3.3

Financiële voortgang
In totaal was er over de programmaperiode bijna 1,5 miljoen euro POP-budget beschikbaar voor de
uitvoering van LEADER-projecten (incl. beheer- en uitvoeringskosten van de LAG) in Holland
Rijnland. Hiervan is op dit moment ook bijna 1,5 miljoen euro (99,5%) uitbetaald, beschikt of in
behandeling bij 22 projecten. Van de 1,5 miljoen euro is op dit moment zo’n 14% definitief
uitbetaald. Dit is iets minder dan gemiddeld in Nederland, waarbij dit op 37% ligt.4 Dit komt doordat
het programma relatief laat gestart is. Het programma heeft inmiddels een inhaalslag gemaakt.
Wanneer de pijplijn meegenomen wordt, is de verwachting dat het totale beschikbare budget aan
het einde van de programmaperiode besteed is.
Figuur 3.3

Financiële voortgang LEADER in Holland Rijnland (per 25 juli 2022)
Volume

Totale gereserveerd POP-budget Holland Rijnland

Procentueel

€ 1.495.000

(inclusief beheerskosten)
Totaal POP-budget uitbetaald, beschikt en in behandeling

€ 1.487.623

99,5%

Totaal uitbetaald POP-budget (incl. beheerskosten)

€ 208.480

14%

Totaal beschikt POP-budget

€ 889.393

60%

Totaal in behandeling (ingediend en positief advies) POP-budget

€ 389.750

26%

(inclusief beheerskosten)

Bron: LEADER Holland Rijnland

De gemiddelde investering per project bedragen zo’n 295 duizend euro. Hiermee zijn de projecten
gemiddeld in Holland Rijnland iets kleiner dan de projecten in Polders met Waarden. Wanneer alle
22 projecten die beschikt en voorzien zijn worden uitgevoerd conform het plan, zullen de totale
investeringen (waarvan het POP-budget een onderdeel is) bijna 6,5 miljoen euro bedragen. Het
aandeel POP-geld per project is hiermee zo’n 23%. Tegelijkertijd wordt er, naast geld vanuit de
provincie en de betreffende gemeente, ook door de projecteigenaren fors geïnvesteerd. De
verhouding private-publieke investeringen is dan ook 54% versus 46%. Dit is zichtbaar in
onderstaande tabel en figuur.

4

Ecorys, 2022. Eindrapport tussentijdse evaluatie POP3, p. 98.

Evaluatie 20 jaar LEADER in Zuid-Holland

27

Figuur 3.4

Totale investeringen en multiplier LEADER in Holland Rijnland (per 25 juli 2022)

Totale investeringen op programma niveau

€ 6.498.177

(inclusief beheerskosten)
Totaal private bijdrage

€ 3.522.930

Totaal publieke bijdragen

€ 2.975.246

Gemiddelde investeringen per project

€ 295.371

Gemiddeld aandeel POP per project in totale financiering

23%

Verhouding private – publieke investeringen

54%/46%

Multiplier publieke bijdrage – totale investeringen (elke publiek

2,2

besteedde euro levert 2,2 euro aan totale bestedingen op)
Bron: LEADER Holland Rijnland

Samenstelling en inzet van de LAG
De LAG wordt samengesteld op basis van leden met verschil in expertise. Op deze manier ontstaat
een multidisciplinaire kennisbasis om de ingediende projectideeën op een juiste manier te
beoordelen. Eind 2021 bestond de LAG uit elf leden, die op persoonlijke titel aan de LAG
deelnemen. De verhouding mannen-vrouwen was zes tegenover vijf. Twee leden waren werkzaam
bij publieke organisaties en negen leden namen deel vanuit private organisaties.
De LAG komt zo’n zes keer per jaar plenair bij elkaar. Daarnaast zijn er ook twee thematisch
subgroepen (gezondheid en circulaire economie) die zo’n tweemaal per jaar in de aanloop naar de
openstellingen project ideeën bespreken. Ter voorbereiding op de bijeenkomsten moeten stukken
worden doorgelezen. Er wordt door verschillende leden van de LAG aangegeven dat hier soms een
aanzienlijke voorbereidingstijd aan vooraf gaat.
De LEADER-coördinator neemt deel aan het landelijke LEADER coördinatorenoverleg dat
ongeveer viermaal per jaar wordt georganiseerd door Regiebureau POP.

3.4

Projecten en selectie
Van projectidee naar aanvraag
De eerste stap in de aanvraagprocedure is een oriënterend gesprek met de LEADER-coördinator,
waarin het projectidee wordt toegelicht. Dit is tevens een eerste toets of het projectidee aansluit bij
de doelstellingen zoals opgenomen in de LOS. De potentiële aanvrager krijgt tijdens dit gesprek
informatie over de subsidievoorwaarden, de beoordeling en verdere aanvraagprocedure. Op basis
van deze informatie moet de aanvrager de afweging kunnen maken of het loont een subsidieaanvraag voor te bereiden. In de periode 2016 tot en met 2021 is met 128 initiatiefnemers contact
geweest over hun projectideeën en –plannen
De uitkomsten van het oriënterende gesprek worden door de coördinator aan de LAG teruggekoppeld. Bij wederzijds enthousiasme wordt een vervolggesprek gehouden, waar ook LAG leden bij
aanwezig zijn. De aanvrager benadert parallel aan deze acties gemeente(n) en/of waterschap(pen)
voor cofinanciering. Het projectidee wordt uitgewerkt in een voorlopig plan, dat eventueel tijdens
een van de vergaderingen van de LAG gepresenteerd kan worden. Daarnaast kan het voorlopige
plan worden voorgelegd bij de provincie voor een pre toets.
De aanvraag wordt vervolgens ingediend via het POP3 webportal en in de eerstvolgende
vergadering van de LAG beoordeeld. De LAG brengt vervolgens een advies uit aan de provincie.

Evaluatie 20 jaar LEADER in Zuid-Holland

28

Indien het advies positief is, gaat de provincie verder met de afhandeling van de aanvraag, onder
andere met het toetsen van de begroting en de onderbouwing hierbij aan de geldende Europese
richtlijnen. Bij een positieve beoordeling door de provincie volgt uiteindelijk een beschikking.
Er zijn met deze systematiek in totaal 26 aanvragen ingediend en hiervan zijn er 22 positief
beoordeeld. Hiervan vielen er drie onder de nieuwe categorie ‘publieke’ projecten. De
doelstellingen die vooraf in de LOS gesteld zijn wat betreft het aantal projecten zijn hiermee
gehaald.
De vier projecten die niet positief beschikt waren, hadden in het voortraject overigens geen contact
gehad met de LAG. Ten tijde van schrijven van dit rapport zijn er 22 aanvragen positief beoordeeld,
zijn er 12 actuele beschikkingen en zijn zes projecten al geheel afgerond en uitbetaald.
Onderstaand overzicht vat het bovenstaande samen.
Tabel 3.1

Overzicht goedgekeurde aanvragen Holland Rijnland (2016 - 2022) (per 25 juli 2022)

Indicator

Beoogd

Waarde 2016-2022

Aantal project ideeën

128

Aantal aanvragen

22

Waarvan:
-

Projecten circulaire economie

4

13

Aantal aanvragen positief beoordeeld

22

Aantal actuele beschikkingen

12

Aantal projecten afgerond

6

Verhouding aantal aanvragen/uitgevoerde projecten

84%

Goedgekeurde aanvragen
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van alle goedgekeurde aanvragen tussen 2016
en 2022. Hieruit valt eveneens af te leiden dat in de afgelopen 4 jaar de meeste projecten binnen
het thema circulaire economie zijn uitgevoerd.
Tabel 3.2

Overzicht goedgekeurde aanvragen Holland Rijnland (2016 - 2022)

Projectnaam

Project beschrijving

Thema

Financiering

De Hartebaan

Renovatie en herbestemming van een

Circulaire

Totale investering

van de bekendste en meest

economie

€222.995,00, waarvan

gefotografeerde houten bollenschuren

€44.599,00 Europese

van de Bollenstreek. Ombouw tot

bijdrage

woonhuis, Bed & Breakfast en
diëtistenpraktijk.
Samen in

Verbinden van kinderen en jongeren met

beweging

een beperking door het aanbieden van

Gezondheid

€613.068,00, waarvan

Totale investering

laagdrempelige activiteiten met

€50.000,00 Europese

succeservaring in een landelijke

bijdrage

omgeving.
Drijvende

De ontwikkeling van twee prototypes van

Circulaire

Totale investering

Tuinkamers

op het water drijvende

economie

€245.750,00, waarvan

verblijfsaccommodaties, gebouwd en

€49.150,00 Europese

beheerd volgens de principes van de

bijdrage

circulaire economie. Bedoeld voor zowel
de (internationale) zakelijke markt, als
toeristen.
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Projectnaam

Project beschrijving

Thema

Financiering

Hihahut

Aanbod voor avontuurlijke en gezonde

Circulaire

Totale investering

vakanties in samenwerking met

economie

€167.378,00, waarvan €

Tuinbouwbedri
jf De Kievit

plaatselijke boeren. Zelfvoorzienende

36.00,00 Europese

hutten wat betreft stroom, sanitair en

bijdrage

watervoorzieningen.
Het biologische tuinbouwbedrijf is 1,7
hectare groot, van het in totaal 10
hectare grote gebied dat midden tussen

Circulaire

Totale investering

economie

€112.241,00, waarvan €
18.400,00 Europese

de bebouwing in Katwijk is gelegen.

bijdrage

Ontwikkeling van biologisch
tuinbouwproject. Herontwikkeling van
het gebied de Zanderij over een periode
van 10 jaar.

Slapen in de
bollenschuur
‘Bed & Bulbs’

In 2015 is de bollenschuur gewijzigd
naar woning en horeca. Het circulair,
modulair en duurzaam bouwen van 14

Circulaire

Totale investering

economie

€560.000,00, waarvan €
50.000 Europese

boetiekhotelkamers die onderdeel

bijdrage

uitmaken van een totale herbestemming
van bedrijfsgebouwen en 8
appartementen.
Gezond leren

Het in contact brengen van kinderen uit

leven op de

het basisonderwijs met het

Gezondheid

€254.865,00, waarvan €

Totale investering

Vosseburgh

boerderijleven. Lesprogramma’s

50.000 Europese

ontwikkelen, voorlichting geven aan

bijdrage

andere doelgroepen over circulaire
principes en eetgewoonten.
Natuurboerder

Realisatie van drie ruimten en een

Circulaire

Totale investering

ij Buitenplaats

innovatieve samenwerkingsvorm; 1)

economie

€186.963,00, waarvan €

Molenwei

gebiedlab voor de inzet van natuur,

30.000 uit een Europese

circulair, klimaat, energie, landbouw en

bijdrage

plattelandsontwikkeling, 2) Event silo, 3)
Natuurlokaal.
Hollandse

Hollandse Limes Classic met drie

Gezondheid

Totale investering

Limes Classic

verschillende fietsroutes met

€69.999,00, waarvan €

2.0

promotieactiviteiten van de streek.

13.998 uit een Europese

Local2local

Ontwikkelen van een nieuw business

Circulaire

Totale investering

circular

model voor de aanvoer van orchideeën

economie

€304.702,00, waarvan

orchids

op de Nederlandse markt: in plaats van

totaal € 50.000

het verkopen van orchideeën die na de

Europese subsidie

bijdrage

bloei worden weggegooid.
Circulaire

Hooiberghutten die aansluiten bij de

Circulaire

Totale investering

hooiberghutte

duurzame bedrijfsvoering van de

economie

€175.931,00, waarvan

n

melkveehouderij en zo een

€35.186 Europese

voorbeeldfunctie gaan vervullen.

subsidie
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Projectnaam

Project beschrijving

Thema

Financiering

De Tureluur

Een kleine horecavoorziening met

Circulaire

Totale investering

multifunctionele ruimte en verblijfsruimte

economie

€300.000,00, waarvan €

waar 20 mensen met een verstandelijke

50.000 Europese

beperking een dagactiviteit kunnen

bijdrage

uitvoeren.
Tuinen van

Nieuwe pijler toerisme met

Gezondheid

Boskoop

cultuurhistorisch karakter. Nieuwe

€511.844,00, waarvan €

invulling voor het perceel om bezoekers

250.000 Europese

te trekken.

Totale investering

bijdrage

Gras-groene

Industriële productie verbonden met

Circulaire

Totale investering

verbinding

agrarisch ondernemerschap. Zo worden

economie

€298.550,00, waarvan €

groene reststromen weer functioneel als

50.000 Europese

grondstof voor producten.

bijdrage

Betekenisvol

Nieuwe grote en verantwoorde stal met

Circulaire

Totale investering

bezoekerf

55 Limousin koeien, 20 Zwartbles

economie/

€485.483,00, waarvan €

Hoeve Kazan

schapen en boomgaard.

gezondheid

44.6000 Europese
bijdrage

Wagenloods

Herbestemmen van het agrarisch

Landlustweg

erfgoed. Renoveren van de boomgaard

Gezondheid

€346.025,00, waarvan

Totale investering

en het in gebruik nemen van akkers en

€50.000 uit een

weiden wordt een levendige groene plek

Europese bijdrage

gerealiseerd om te wonen, te werken en
te laten beleven.
Streek van

Realisatie van een printversie van een

Verrassingen

streekproductenkaart alsmede een

Gezondheid

€64.660,00, waarvan

Totale investering

digitale versie die we door middel van

€12.932 uit een

een route applicatie kunnen toepassen

Europese bijdrage

op de website
www.streekvanverrassingen.nl
(drietalige website: NL, EN, DU).
Landscheiding

Het gaat om het realiseren van twee

Circulaire

Totale investering

sdijk

circulaire bruggen voor voetgangers om

economie

€433.350,00, waarvan

de landscheidingsdijk en de Nieuwe

€216.675 uit een

Driemanspolder beter te verbinden met

Europese bijdrage

de Haagse wijk Leidschenveen.

Projecten in procedure
Naast projecten die goedgekeurd zijn voor de uitvoering (een beschikking hebben ontvangen), zijn
er projecten die zijn ingediend en een positief advies van de LAG hebben ontvangen, maar die nog
niet een beschikking hebben ontvangen. Dit zijn in Holland Rijnland vier projecten: Pilot Kenniscentrum CE, herinrichting en openbaar maken van landgoed Huize Bijdorp, Herenboeren:
duurzaam verbinden en inspirerend en Oogstwinkel.
Initiatieven die niet tot een (goedgekeurde) aanvraag hebben geleid
Dat sommige initiatieven uiteindelijk niet tot een aanvraag hebben geleid, kan verschillende
redenen hebben. Door Holland Rijnland zijn deze redenen begin 2021 in kaart gebracht. De meest
voorkomende reden die vanuit deze analyse en de interviews naar voren komt is dat de aanvraag
door initiatiefnemers niet is doorgezet. De aanleiding is verschillend, bijvoorbeeld het stoppen van
een samenwerkingsverband of bedrijf, het niet rondkrijgen van een vergunning of het niet kunnen
vinden van een geschikte locatie. Uit de analyse door Holland Rijnland blijkt verder dat in 27,9%
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van de gevallen het initiatief op een andere manier financiering heeft gekregen. In 20,6% van de
gevallen paste het initiatief niet of onvoldoende bij de LEADER doelstellingen en criteria,
bijvoorbeeld door het ontbreken van samenwerking binnen het project. Circa 4,4% kon niet uit de
voeten met de gestelde subsidievoorwaarden, zoals het maximum subsidiebedrag ten opzichte van
de administratieve lasten.
Aanvullend op de analyse van Holland Rijnland, blijkt uit de interviews met initiatiefnemers die
uiteindelijk hun projectidee niet hebben doorgezet, dat de meerderheid moeite heeft met de
tijdsintensieve aanvraagprocedure. Met name voor kleine ondernemers, die weinig tot geen
ervaring hebben met het aanvragen van een subsidie, kost de procedure (te)veel tijd en is
ingewikkeld. Het is mogelijk een subsidieadviseur in te huren, maar dat is een financiële afweging
die niet elke ondernemer kan overzien. Inhuur van een subsidieadviseur kost bovendien geld, dat
een initiatiefnemer moet voorschieten en waarvan op voorhand niet kan worden gezegd of deze
investering ook wordt terugverdiend.
Het verkrijgen van gemeentelijke cofinanciering bleek in sommige gevallen ook een reden om een
aanvraag uiteindelijk niet in te dienen. Dit is opvallend, omdat de bevoegdheid om projecten wel of
niet goed te keuren is belegd bij de LAG. Er blijkt een duidelijke spanning te bestaan tussen
bottom-up en top-down door de gemeentelijke cofinancieringseis. Uit een gesprek met de provincie
Zuid-Holland en het interview met het Regiebureau POP blijkt dat deze spanning herkend wordt. Er
wordt nagedacht over hoe dit in een volgende periode anders zou kunnen.

3.5

LEADER-aanpak
De LEADER-aanpak omvat zeven aspecten: bottom up, gebiedsgericht, innovatie, multisectorale
samenwerking, integraal, netwerkvorming en voorbeeldwerking. In deze paragraaf wordt nagegaan
in hoeverre deze aspecten ook in de uitvoering een plaats hebben gekregen.
Bottom-up
Typisch voor projecten onder het LEADER-programma tot stand komen is de bottom-up
benadering. Het zijn projectideeën die vanuit het veld worden aangedragen en die bijdragen aan
een positieve economische en maatschappelijke ontwikkeling van het gebied. Deze projectideeën
worden vervolgens met behulp van de LAG uitgewerkt tot volwaardige LEADER-projecten. De
projecten die zijn geselecteerd in Holland Rijnland zijn zonder uitzondering bottom-up
aangedragen. Aan dit criterium wordt dus voldaan. Tegelijkertijd blijkt vanuit de interviews dat de
bottom-up benadering wringt met de strikte regelgeving die voortvloeit vanuit het GLB. Net als
andere maatregelen vanuit het GLB kent LEADER strikte procedures. Deze procedures zijn door
de (kleinere) projecten in de regio (de doelgroep van LEADER) soms lastig te begrijpen en moeilijk
te implementeren. Hierdoor is meer begeleiding nodig vanuit de LAG om deze projecten succesvol
te laten zijn. De begeleiding tijdens de uitvoering van de projecten wordt soms nog wel gemist
ondanks dat er een contactpersoon vanuit de provincie wordt aangedragen bij de beschikking.
Gebiedsgericht
Een grote groep mensen en organisaties in het gebied is in de aanloop van het opstellen van de
vigerende LOS betrokken geweest bij het opstellen hiervan. Er is een uitgebreide SWOT (sterktezwakte-analyse) opgesteld om de doelstellingen voor de LOS te bepalen. Betrokken gemeenten
hebben destijds ook hun intentie kenbaar gemaakt om (financieel) bij te dragen aan de uitvoering
van de LOS. De gebiedsgerichte aanpak zit hierdoor onlosmakelijk verbonden in de uitvoering van
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het LEADER-programma in Holland Rijnland. Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat in de uitvoering
deze gebiedsgerichte aanpak soms lastiger van de grond komt.
In de lopende projecten die van start zijn gegaan komt in alle gevallen een fysieke locatie terug
waar het plan wordt uitgevoerd. De uiteindelijke resultaten zullen daardoor ook vrijwel allemaal
lokaal neerslaan. Tegelijkertijd houdt dit in de praktijk in dat er naast een cofinanciering van de
gemeente regelmatig ook andere vergunningen moeten worden aangevraagd en moeten worden
afgegeven door de gemeente. In een aantal gesprekken wordt aangegeven dat ondanks de intentie
van de gemeente om mee te werken, het aanvragen van de bouwvergunning en/of omgevingsvergunning nog relatief veel tijd en energie kostte. Hierbij zijn verschillende afdelingen betrokken
die niet altijd goed met elkaar communiceren. Er wordt daarentegen ook door andere projecten
aangegeven dat de gemeente goed betrokken is en juist meedenkt met het project. De reden die
hiervoor wordt aangegeven is dat deze projecten de gemeente al in een vroeg stadium hebben
betrokken en ook steeds op de hoogte houden.
Innovatie
De LAG is erop gericht op het verder brengen van projecten en het toevoegen van meerwaarde op
gebied van innovatie. Om dit te bereiken worden projecten geselecteerd die op een vernieuwende
wijze passend zijn bij het gedachtegoed van LEADER en de LOS. Het gaat binnen de projecten
dan bijvoorbeeld om innovatieve producten (Tuinbouwbedrijf De Kievit, Local2local circular orchids,
Waardewenders), innovatieve bouwmethoden (Drijvende tuinkamers, De Hartebaan, Hihahut,
Bed&Bulbs, circulaire hooiberghutten, Hoeve Kazan, Wagenloods Landlustweg) en/of innovatieve
samenwerkingsvormen (Samen in beweging, Gezond leren leven op de Vosseburgh, Natuurboerderij Buitenplaats Molenwei, Hollandse Limes Classic 2.0, De Tureluur, Tuinen van Boskoop).
Tijdens de uitvoering van innovatieve projecten wijzigt er nog wel eens iets in de opzet en
uitvoering van de projecten. In het geval van LEADER moet hiervoor een wijzigingsverzoek worden
gedaan, die vervolgens beoordeeld moet worden. Dit kost tijd, terwijl een ondernemer over het
algemeen graag door wil met zijn project. Het financieren van innovatieve projecten met Europese
LEADER gelden is hierdoor uitdagend (en soms frustrerend) voor aanvragers.
Multisectorale samenwerking
Uit de bezochte projecten blijkt dat in elk van de projecten sprake is geweest van ten minste één
vorm van samenwerking. Samenwerking kan plaatsvinden in verschillende fases van een project,
van aanvraag tot realisatiefase en na afronding. Bij de totstandkoming van de projecten wordt
aangegeven dat er vooral is samengewerkt met de LAG en dan in het bijzonder met de coördinator.
Deze samenwerking wordt gewaardeerd. Ook wordt er in sommige gevallen door lokale partijen
gezamenlijk een projectaanvraag ingediend, bijvoorbeeld in het geval van het Circulair
Ondernemersloket Alphen aan den Rijn.
In de realisatiefase van de projecten valt op dat de samenwerking veelal betrekking heeft op de
praktische uitvoering van de projecten. Voorbeelden die tijdens de projectbezoeken zijn genoemd
zijn: het betrekken van leveranciers, aannemers en hoveniers uit de omgeving, het wijzen van
bezoekers op activiteiten in de buurt en het aanbieden van streekproducten. Dit zijn voorbeelden
van samenwerking die vaak na het afronden van een project blijven voortbestaan. Samenwerking
met gebiedspartijen om gezamenlijk het gebied verder uit te dragen is in de meeste gevallen nog
wat achtergebleven (zeker bij fysieke investeringen). De belangrijkste reden die hiervoor gegeven
is de beperkte mogelijkheid tot fysiek contact gedurende de COVID-19 epidemie.
De samenwerking en kennisoverdracht tussen de verschillende LEADER-project en blijkt beperkt te
zijn. Er wordt aangegeven dat men wel komt vertellen over het project wanneer men gevraagd
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wordt, maar er wordt ook aangegeven dat het vaak te druk is om proactief anderen mee te nemen
in de projecten en ervaringen.
In een aantal van de projecten is de samenwerking (nog) in mindere mate op gang gekomen omdat
de projecten pas net zijn gestart. Of er bij de uitvoering van projecten gebruik is gemaakt van
diensten van derden verschilt. Dit hangt onder andere af van de kosten en benodigde expertise. In
een van de projecten is bijvoorbeeld een aannemer uit Oost-Nederland ingezet, die ervaring had
met de aanleg van de gewenste voorzieningen.
Integraal
De aanbeveling uit de vorige evaluatie om in thema’s en projecten meer focus aan te brengen is
opgevolgd. Het aanbrengen van focus zorgde er voor dat er in de projectselectie integraal gedacht
moest worden zo bleek uit het gesprek met de LAG. Ook betekende dit dat er soms keuzes
gemaakt worden in de projecten. Het aanbrengen van deze focus betekende ook dat er meer
begeleiding moest plaatsvinden om de projecten de focus mee te geven die van tevoren was
bepaald. Vanuit de LAG en vanuit de projecten wordt aangegeven dat deze begeleiding ervoor
heeft gezorgd dat de projecten beter geworden zijn. De focus binnen de thema’s gezondheid en
circulaire economie is overigens volgens de betrokkenen wel nog dusdanig breed dat er veel
variatie in projecten is.
Netwerkvorming
Het netwerk van de LAG Holland Rijnland is groot. De leden van de LAG worden soms benaderd
door mensen die een aanvraag onder LEADER zouden willen doen. Zij verwijzen deze mensen
vervolgens door naar de coördinator als ‘eerste loket’ waar gesprekken plaatsvinden. Daarnaast is
Holland Rijnland onderdeel van het LEADER Netwerk Nederland (LNN), dat zich bezig houdt met
het verzamelen en delen van relevante kennis uit eigen land en Europese netwerken (zoals het
European LEADER Association for Rural Development). Ook wordt het netwerk op nationaal
versterkt door deelname aan de jaarlijkse landelijke LEADER-dag.
Voorbeeldwerking
Afgeronde projecten hebben een voorbeeldwerking op projecten die nog een aanvraag willen
indienen. Vrijwel alle gesproken vertegenwoordigers van projecten geven aan dat zij vooraf contact
hebben gehad met een ander project dat onder (een eerdere) LEADER subsidie gefinancierd is.
Door de LAG zijn hier dan ook diverse activiteiten ondernomen om kennis te delen en de
bekendheid te vergroten (zie ook paragraaf 3.8 communicatie). Ook wordt door vertegenwoordigers
van projecten aangegeven dat zij voor andere projecten binnen de sector graag een voorbeeld
willen zijn. Dit gaat bijvoorbeeld over het inzetten van mensen met een beperking tot de
arbeidsmarkt, het uitvoeren van innovaties of het gebruiken van bepaalde (bouw)materialen.

3.6

Effectiviteit
Deze paragraaf beziet in hoeverre de beoogde effecten op de doelstellingen zoals deze zijn
gepresenteerd in paragraaf 3.2 zijn behaald. Dit vindt enerzijds plaats door een analyse van de
output en outcome indicatoren, anderzijds door informatie die is opgehaald in de interviews met de
LAG’s en de projectbezoeken.
Bijdragen aan de doelstellingen
Uit de deskstudie en de gehouden interviews met de LAG’s blijkt dat alle goedgekeurde projecten
en projecten met een positief advies initieel bijdragen aan één van de doelstellingen vanuit de LOS.
Dit is ook logisch, omdat bij het beoordelen van een projectaanvraag door de LAG rekening wordt
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gehouden met de doelstellingen zoals vastgesteld in de LOS. Alle projecten dragen dan logischerwijs ook bij aan doelstellingen op het gebied van circulaire economie en/of gezondheid. De outputs
en outcomes die in de projecten voorzien zijn, zijn weergegeven in onderstaande tabel. Hierbij
moet worden opgemerkt dat als einddatum 31 december 2021 is genomen, omdat het laatste
jaarverslag hierover rapporteert. Zoals eerder aangegeven zijn er inmiddels meer projecten in
uitvoering genomen.
Tabel 3.3

Overzicht indicatoren: gecommitteerd en gerealiseerd (2016 - 2022)

Doelstelling
Sociaaleconomische versterking
van de regio

Indicator
Werkgelegenheid: 65
nieuwe fte

Projecten gericht op gezondheid
Projecten gericht op Circulaire
economie
Bevordering van de gezondheid
van de mens
Bevordering van de gezondheid
van de leefomgeving

4
72.000 mensen
bereikt
3.330 hectare

Gecommitteerd per

Gerealiseerd per

31-12-2021

31-12-2021

78 nieuwe fte

31 nieuwe fte

4

4

8

4

25.650

3.900

13,5

13,5

Veel van de LEADER-projecten zijn echter nog niet afgerond, zoals eerder in dit hoofdstuk al is
gepresenteerd. Hierdoor is het lastig om te bepalen of de weergegeven indicatoren uiteindelijk
behaald zullen worden zoals hierboven beschreven als projecten uiteindelijk zijn afgerond. Hierbij
speelt ook dat na het afronden van een project in vrijwel alle gevallen de betrokkenheid van de LAG
stopt. Ook is het vanuit projecten niet verplicht hierover achteraf te rapporteren. Er is dus ook vanuit
de LAG weinig zicht op de uiteindelijke resultaten op de lange termijn. Om hier toch uitspraken over
te doen, zijn 15 van de in totaal 22 beschikte projecten door de onderzoekers geïnterviewd.
Onderstaande paragraaf geeft inzicht in de opgehaalde inzichten vanuit de deskstudie en de
interviews.
Sociaaleconomische versterking van de regio
Uit tabel 3.3 blijkt dat de doelstelling op het gebied van werkgelegenheid ruimschoots wordt
behaald als alle projecten worden uitgevoerd conform het plan. De doelstelling van 65 fte wordt
door de projecten overstegen. Vanuit de interviews blijkt wel dat COVID-19 impact heeft gehad op
de uitvoering van lopende projecten. Een aantal projecten op het gebied van recreatie, zoals
verblijfsvoorzieningen en een fietstocht, is positief beïnvloed door corona, door de populariteit van
vakanties in eigen land. Maar er is ook een aantal projecten negatief beïnvloed door de gevolgen
van corona, zoals de sluiting van de horeca of de vertragingen in de bouw. Hierdoor vallen
verwachte effecten van projecten soms vooralsnog tegen. In het grootste deel van de projecten
wordt overigens nog steeds voorzien dat de werkzaamheden plaatsvinden zoals beoogd, zij het
met enige vertraging. De verwachting is dan ook dat de doelstellingen op het gebied van
sociaaleconomische versterking van de regio behaald zullen worden.
Circulaire economie
Het merendeel van de projecten in Holland Rijnland is ingediend op het thema circulaire economie.
Dit was tegen de verwachting in, omdat bij de start van het programma in 2014 dit onderwerp nog
relatief onderbelicht was. De afgelopen jaren is de aandacht voor het onderwerp echter sterk
toegenomen. Dit heeft er ook toe geleid dat de toolkit en cursussen die voorzien waren onder
LEADER een andere invulling hebben gekregen (in overleg met de provincie Zuid-Holland). Vanaf
2019 kunnen ondernemers gebruik maken van zogenaamde vouchers als zij hulpmiddelen,
trainingen en cursussen nodig hebben. Daarnaast zijn ook de nodige stappen genomen om het
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beoogde ondernemersloket circulaire economie vorm te geven. Deze zal in het 3e kwartaal van
2022 van start gaan.
In het LEADER programma zijn klimaatdoelstellingen en biodiversiteit als doelstellingen benoemd.
In de strategie voor Holland Rijnland zijn deze doelstellingen niet expliciet meegenomen. Dit neemt
niet weg dat veel van de uitgevoerde of in uitvoering zijnde projecten eveneens bijdragen aan het
verbeteren van het klimaat en aan het behoud en versterking van de biodiversiteit.
Gezondheid
De effecten op het gebied van de gezondheid blijven achter bij wat er initieel voorzien was. Dit komt
met name doordat er door corona lange tijd geen bijeenkomsten mogelijk waren. Hierdoor is het
aantal projecten op het gebied van gezondheid achtergebleven en zijn ook projecten die
bijvoorbeeld groepen op educatieve wijze ontvangen achtergebleven in de uitvoering. De meeste
van deze projecten geven aan dit in de toekomst wel nog te willen gaan doen, maar met enige
vertraging. Als oorzaak van het achterblijven van het aantal op gezondheid gerichte projecten wordt
in de gesprekken ook de concurrentie vanuit andere subsidietrajecten genoemd. Projecten zijn er
dus wel, maar hebben LEADER in dit geval minder dan beoogd weten te vinden.
Andere effecten van projecten
Andere effecten van LEADER-projecten die tijdens projectbezoeken zijn benoemd zijn, onder
andere, educatie en bekendheid van het gebied. Bij een aantal verblijfslocaties wordt informatie
gedeeld over de (circulaire) inrichting van het verblijf, bijvoorbeeld over de werking van een
composttoilet. Ook wordt er door één van de projecten een rondleiding over de boerderij gegeven.
Bekendheid van het gebied wordt gestimuleerd door bijvoorbeeld de fietsroute Hollandse Limes
Classic. Daarnaast kan LEADER waarde toevoegen aan projecten door de thema’s uit de LOS.
Een verblijfslocatie kan bijvoorbeeld zonder subsidie worden opgezet, maar krijgt door LEADER en
de gehanteerde criteria een additionele circulaire component.
Duurzaamheid en lange termijn effecten
Uit de interviews met projecten is gebleken dat er goed is nagedacht over de toekomst. Duurzaam
ingerichte verblijfslocaties, zoals de Hihahut en de circulaire hooiberghutten, zijn ingericht op het
voortbestaan op lange termijn. De verwachting is dat de effecten, onder andere op het gebied van
natuur en landschap en werkgelegenheid, op lange termijn blijven bestaan en eventueel toenemen.
In het geval van de Circulaire Hooiberghutten is bijvoorbeeld een helofytenfilter aangelegd,
waarvan de effectiviteit in de loop van tijd zal toenemen. De onder LEADER gerealiseerde
verblijfsaccommodaties worden bovendien opgesteld voor het publiek en genereren met name na
afronding van het project bestedingen van bezoekers van de accommodaties. Deze bestedingen
komen niet alleen ten goede aan de exploitanten van de betreffende accommodatie, maar ook aan
andere aanbieders van toeristisch recreatieve voorzieningen in het gebied.

3.7

Efficiëntie
Doorlooptijd
De doorlooptijd van projecten, van projectidee tot uitbetaling van het toegezegde subsidiebedrag, is
in veel gevallen lang. Officieel geldt voor een aanvraag een afhandelingstermijn van 22 weken,
maar in praktijk neemt dit proces vaak meer tijd in beslag. Met name het beoordelingsproces bij de
provincie Zuid-Holland en RVO.nl kan lang duren. Indien er vanuit de provincie of RVO een verzoek
volgt om aanvullende informatie aan te leveren, staat de klok stil en gaat deze weer lopen als de
aanvrager de gevraagde informatie aanlevert. Indien de afhandelingstermijn van 22 weken wordt
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overschreden gelden er voor de provincie geen consequenties. Als reden voor de lange
doorlooptijd wordt vaak capaciteitsgebrek genoemd.
In een van de interviews is benoemd dat de LAG in augustus 2021 akkoord was, maar de
definitieve beslissing door de provincie pas in april 2022 is afgegeven. De vertragende factor zit
vaak in de additionele stap naar de provincie. Dit proces is anders geregeld dan in een gebied als
de Kop van Noord-Holland, waar de provincie wel meefinanciert, maar geen beslissing over de
aanvraag neemt. De beslissing ligt in dit gebied bij RVO.nl.
Gemeenten zijn al in een vroeg stadium bij een aantal projecten betrokken. Dit verbetert de
doorlooptijd als er bijvoorbeeld een vergunning moet worden aangevraagd. Als de gemeente vooraf
mee denkt, kan de aanvraag zo goed mogelijk op procedures en richtlijnen van de gemeente
worden aangesloten. Dit vergemakkelijkt ook de beslissing over het verlenen van cofinanciering.
Een lange doorlooptijd zorgt in een aantal gevallen voor problemen met financiering van projecten.
In een aantal interviews is benoemd dat het proces van indienen tot uiteindelijke beschikking soms
een jaar kan duren. Indien de uitbetaling van het subsidiebedrag lang op zich laat wachten, kunnen
projecteigenaren in de problemen komen met het betalen van aannemers en leveranciers. Hierin
spelen ook de prijsstijgingen van het afgelopen jaar een rol, waardoor projectkosten vaak fors
hoger uit kunnen komen dan oorspronkelijk begroot. Het idee van voorfinanciering is in veel
interviews met projecten geopperd, maar dit blijkt lastig te realiseren.
Wijzigingsverzoek
Indien er sprake is van een wijziging in de opzet en invulling van een project, bijvoorbeeld door een
nieuwe of gewijzigde samenwerkingsovereenkomst of door gestegen prijzen, moet formeel een
wijzigingsverzoek worden ingediend bij de provincie. Ondanks dat informeel (mondeling) in enkele
gevallen wordt toegezegd dat het wijzigingsverzoek geaccepteerd zal worden, ligt een project als
consequentie van de wijziging stil. Een formele schriftelijke toezegging kan lang, ongeveer een half
jaar, duren. Hierdoor komt het voor dat projecten in de problemen komen met bijvoorbeeld
leveranciers of financiering.
Administratieve lasten
De gevraagde verantwoording wordt door veel projecteigenaren als zeer gedetailleerd beschouwd,
onder andere de financiële verantwoording en urenverantwoording. Hoge administratieve lasten
zijn voor veel initiatiefnemers een reden geweest om uiteindelijk geen subsidieaanvraag in te
dienen. Met name voor kleine ondernemers en/of aanvragers zonder ervaring met subsidies is dit
een belangrijk knelpunt. Het betrekken van een subsidieadviseur kan dit proces voor sommige
aanvragen verlichten, maar dat kan (met name bij kleine projecten) een lastige financiële afweging
zijn.

3.8

Communicatie en kennisdeling
In de LOS is een aantal doelen op het gebied van communicatie en kennisdeling gesteld, zoals het
onder de aandacht brengen van de LOS en LEADER aanpak bij potentiële aanvragers en het
opbouwen van een netwerk van contacten die kan bijdragen aan de thema’s en/of projecten. Uit de
interviews blijkt dat in de afgelopen periode zowel de projecteigenaren als de LAG met deze
doelstelling aan de slag zijn gegaan. Op een aantal punten kan de communicatie en kennisdeling
worden verbeterd.
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Bekendheid LEADER
Uit de gevoerde gesprekken, zowel met gebiedspartijen als projecteigenaren, blijkt dat de
bekendheid van LEADER in Holland Rijnland beperkt is, ondanks inspanningen de afgelopen
periode om de bekendheid te vergroten. Er wordt in de gesprekken met de LAG en de projecten
dan ook aangegeven dat de voorlichting en informatie richting de gemeenten (ambtenaren en
wethouders) beter kan. Het gaat hierbij zowel om de bekendheid van LEADER als instrument, als
de communicatie over de (veranderende) regelgeving en inzet. Door onder andere personele
wisselingen binnen de gemeente neemt de bekendheid en kennis af, en staat ook de steun voor
cofinanciering onder druk. Zo werd door één van de projecten bijvoorbeeld aangegeven dat de
looptijd van LEADER wel verlengd was, maar dat de gemeente hiervan niet op de hoogte was. Zij
hadden het gereserveerde bedrag voor cofinanciering inmiddels teruggeboekt naar de algemene
reserve, waardoor de cofinanciering onder druk kwam te staan. Betere communicatie richting
gemeenten had dit wellicht kunnen voorkomen. De bekendheid wordt wel bevorderd door het
netwerk van de LAG-leden in de regio, bijvoorbeeld via de gemeenteraad, maar er is nog steeds
een beperkte groep die de subsidiemogelijkheid weet te vinden en hier gebruik van maakt.
Tijdens een van de gesprekken over communicatie is het volgende opgemerkt: “Er zijn problemen
om resultaten goed kwijt te raken aan doelgroepen die we hebben. De communicatie is niet heel
goed, van LEADER an sich. Veel mensen kennen het niet, terwijl het een mooi programma is waar
veel mensen gebruik van kunnen maken. Een olievlek is nog steeds maar een klein vlekje. Het is
goed als daar meer aandacht voor is, zowel landelijk als regionaal. Het is ook aan groepen om daar
invulling aan te geven”.
Communicatie en kennisdeling
Om projecten te genereren zijn diverse acties uitgevoerd. Zo zijn er informatiebijeenkomsten
georganiseerd, worden er nieuwsbrieven verstuurd en werden mensen uitgenodigd om hun verhaal
te vertellen aan geïnteresseerden. Projecten delen zelf kennis via eigen of lokale websites
(bijvoorbeeld van de gemeente), kranten en nieuwsbrieven. In enkele gevallen wordt ook moderne
media ingezet, zoals Instagram. Projecteigenaren worden gestimuleerd informatie over projecten te
delen om de bekendheid van het project en LEADER te vergroten. Vanuit de projecten bleek dat de
projecten zelf deze voorbeeldfunctie waarderen. Zij laten graag zien wat zij bereikt hebben met de
subsidie. Tegelijkertijd wordt ook aangegeven dat zij niet altijd zelf proactief mensen benaderen om
LEADER breed uit te dragen. Dit komt met name omdat hier in de waan van de dag weinig tijd voor
overblijft.
De LAG zelf deelt informatie via bijeenkomsten, de LEADER nieuwsbrief en via het eigen netwerk.
In de LEADER nieuwsbrief en sociale media wordt informatie over evenementen en projecten
gedeeld. Ook worden er filmpjes van projecten via Youtube verspreid. Momenteel zijn LAG-leden
bezig met het samenstellen van een boekje met informatie over projecten uit de afgelopen periode.
Uit de interviews blijkt dat deze informatie-uitwisseling zeer wordt gewaardeerd.
Uitwisseling van kennis tussen LEADER-gebieden vindt plaats in nationale gremia. In een enkel
geval vindt er ook kennisuitwisseling plaats buiten de nationale grenzen, bijvoorbeeld door een
bezoek aan een LEADER-gebied in Finland. Door corona is een dergelijke internationale
bijeenkomst niet opnieuw georganiseerd.
Om informatie over projecten en LEADER te verspreiden en projecteigenaren en -ideeën met
elkaar in contact te brengen, worden er kenniscafés georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten is
het doel mensen op ideeën te brengen, tips te geven en te stimuleren een aanvraag in te dienen.
Deze benadering is inherent aan de bottom-up aanpak van LEADER. Aan het begin van de nieuwe
LEADER periode waren er weinig aanvragen voor het thema gezondheid. Door het organiseren
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van een bijeenkomst en workshop is verbinding gezocht en contact gestimuleerd. Deze aanpak
heeft geholpen bij het stimuleren van aanvragen binnen dit thema.
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4

Polders met Waarden

4.1

Inleiding
In dit hoofdstuk worden nader ingezoomd op het LEADER-gebied ‘Polders met Waarden’. Polders
met Waarden is opgebouwd uit drie deelregio’s:


Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (gemeente Alblasserdam, Molenlanden en HardinxveldGiessendam, de buitengebieden van de gemeenten Gorinchem, Sliedrecht en Papendrecht en
de gemeente Vijfheerenlanden)



Gouwe-Wiericke (gemeente Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk).



Krimpenerwaard (die gelijk is aan gemeente Krimpenerwaard).

Het gebied behoort tot het Zuid-Hollandse deel van het Groene Hart, terwijl de deelregio
Vijfheerenlanden per 1 januari 2019 deel uit maakt van de provincie Utrecht. Navolgende figuur
toont de begrenzing en indeling van het gebied.
Figuur 4.1

Gebiedsafbakening LEADER-gebied Polders met Waarden

Bron: Provincie Zuid-Holland (2016)
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4.2

Evaluatiekader
In onderstaand figuur is het evaluatiekader voor het LEADER-gebied Polders met Waarden
toegevoegd.
Figuur 4.1

Gebiedsafbakening LEADER-gebied Polders met Waarden

De doelstelling van het LEADER-programma in Polders met Waarden luidt: “de economische
vitaliteit op het platteland in het werkgebied versterken”.
Dit wordt gedaan met als hoofdthema het versterken van de stad-land relaties die een bijdrage
leveren aan de economische ontwikkeling van het platteland. Hieronder zijn twee subthema’s
benoemd:


Ontwikkelen van nieuw vraaggestuurd aanbod van producten, diensten en concepten;



Circulaire economie, biobased economy en duurzame energie;

Voor het uitvoeren van deze doelstelling is een programmabegroting beschikbaar van bijna 1,5
miljoen euro, daarnaast vindt er inzet plaats vanuit de LAG, provincie Zuid-Holland, RVO.nl,
gemeenten en andere stakeholders (=input).
Voorzien wordt het selecteren en uitvoeren van minimaal 18 projecten via de LEADER-aanpak die
inspirerend zijn voor de gebiedsbevolking (=output). Waarbij:


minimaal 1 nieuw kennisnetwerk bestaande uit stedelijke en plattelandspartijen, waaruit ook
minimaal 1 innovatief project voortkomt.



Minimaal 1 (inter) nationaal samenwerkingsproject;



Website/portal



Eindpublicatie waarin het LEADER proces beschreven wordt



Multipliereffect van 3 à 4 op de EU middelen

De maatschappelijke effecten die de LAG wil bereiken zijn op kwalitatieve wijze in de LOS
gedefinieerd. Zij betreffende volgende doelstellingen (=outcome):


De relatie tussen stad en land duurzaam is verstevigd, met als gevolg dat men spreekt van een
integrale regio (in plaats van de tegenstelling stad-land te maken)



Door nieuwe werkvormen zijn dynamische samenwerkingsverbanden gevormd die goed in
kunnen spelen op vragen vanuit de samenleving en daar oplossingen voor kunnen bedenken.
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Er is een kanteling in gang gezet in de gebiedsmentaliteit naar meer samenwerkingsgericht en
meer gericht op ‘leren van de toekomst’. Samenwerking is meer vanzelfsprekend geworden en
partijen weten elkaar beter te vinden.



Het gebied profileert zich meer met ‘groene economie in het Groene Hart’. Burgers,
ondernemers en organisaties dragen gezamenlijk de resultaten op het gebied van Biobased
Economy, Circulaire Economy en Duurzame Energie actief uit en geven het gebied daarmee
een ‘groene uitstraling’



Authentieke ontwikkeling van bedrijvigheid in het gebied houdt het gebied aantrekkelijk voor
bewoners en bezoekers



Hoogwaardige innovaties en nieuwe samenwerkingsvormen tussen stedelijke en landelijke
gebied zorgen voor nieuwe werkgelegenheid, waardoor ook werkgelegenheid voor hoger
opgeleiden (HBO /WO) toeneemt.

4.3

Financiële voortgang
In totaal was er over de programmaperiode bijna 1,5 miljoen euro POP-budget beschikbaar voor de
uitvoering van LEADER-projecten (incl. beheer- en uitvoeringskosten van de LAG) in Polders met
Waarden. Hiervan isop dit moment ruim 1,3 miljoen euro (ruim 87%) uitbetaald, beschikt of in
behandeling5.
Van de 1,3 miljoen euro is op dit moment zo’n 8% definitief uitbetaald. Dit is iets minder dan
gemiddeld in Nederland, waarbij dit op 37% lag.6 Dit komt omdat het programma pas later echt
goed van de grond gekomen is. Van één project is het nog onzeker of er wordt ingediend bij de
provincie Utrecht de komende periode. Wanneer de pijplijn (exclusief dit project bij de provincie
Utrecht) meegenomen wordt, is de verwachting dat het totale beschikbare budget aan het einde
van de periode niet helemaal besteed is. Waarbij natuurlijk ook moet worden opgemerkt dat de
uiteindelijke bestedingen altijd anders kunnen uitvallen dan de begrotingen op dit moment.
Figuur 4.2

Financiële voortgang LEADER Polders met Waarden
Volume

Totaal gereserveerd POP-budget Polders met Waarden

Procentueel

€ 1.495.000

(inclusief beheerskosten)
€ 1.303.3677

87%

Totaal uitbetaald POP-budget

€ 100.000

8%

Totaal beschikt POP-budget

€ 600.646

46%

Totaal in behandeling (ingediend en positief advies)

€ 584.370

45%

Totaal wel beschikt, maar op nul vastgesteld

€ 18.381

1%

Totaal POP-budget in de pijplijn

De gemiddelde investering per project bedragen zo’n 315 duizend euro (incl. de uitvoeringskosten
van de LAG). Hiermee zijn de projecten in Polders met Waarden gemiddeld iets groter dan de
projecten in Holland Rijnland. Wanneer alle projecten die voorzien zijn worden uitgevoerd conform
het plan, zullen de totale investeringen (waarvan het POP-budget een onderdeel is) bijna 6 miljoen
euro bedragen. Het aandeel POP-geld per project is hiermee zo’n 22%. Tegelijkertijd wordt er ook
door de projecteigenaren fors geïnvesteerd. De verhouding private-publieke investeringen is dan
ook 54% versus 46%. De multiplier is hiermee 2,3. Dit is zichtbaar in onderstaande tabel en figuur.

5
6
7

Van dit bedrag is € 18.381 verleend, maar uiteindelijk op € 0 vastgesteld.
Ecorys, 2022. Eindrapport tussentijdse evaluatie POP3, p. 98.
Van dit bedrag is € 18.381 verleend, maar uiteindelijk op € 0 vastgesteld.
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Figuur 4.3

Totale investeringen en multiplier LEADER Polders met Waarden

Totale investeringen op programma niveau (inclusief

5.992.157

beheerskosten)
Totaal private bijdrage

3.262.699

Totaal publieke bijdragen

2.570.033
8

Gemiddelde investeringen per project

315.377

Gemiddeld aandeel EU-geld per project in totale financiering

22%

Verhouding private – publieke investeringen

54%/46%

Multiplier publieke bijdrage – totale investeringen (elke publiek

2,3

besteedde euro levert 2,3 euro aan totale bestedingen op)

Samenstelling en inzet van de LAG
Eind 2021 waren er acht leden onderdeel van de LAG, waarvan elk lid een eigen regio, een eigen
netwerk en een eigen vakgebied vertegenwoordigt. De verhouding mannen-vrouwen was vijf
tegenover drie. Drie leden waren werkzaam bij publieke organisaties, vijf leden vanuit private
organisaties. De LAG komt gemiddeld zo’n 10 keer per jaar plenair bij elkaar.
De LEADER-coördinator neemt deel aan het landelijke LEADER coördinatorenoverleg dat
ongeveer viermaal per jaar wordt georganiseerd door het Regiebureau POP. Daarnaast heeft de
coördinator ongeveer eens per twee maanden een provinciaal coördinatorenoverleg. Tussentijds is
er ook regelmatig contact met de provincie.

4.4

Projecten en selectie
Van projectidee naar aanvraag
De aanvraagprocedure van projecten in het LEADER-gebied Polders met Waarden verloopt op dit
moment op vergelijkbare wijze als in het LEADER-gebied Holland Rijnland. Startpunt is een
oriënterend gesprek met de coördinator, waarin het projectidee wordt toegelicht. Tijdens dit gesprek
wordt alvast gekeken in hoeverre het projectidee aansluit bij de doelstellingen uit het LOS. Hierbij
wordt een kleurcode toegekend door de coördinator. Groen geeft aan dat het direct bij LEADER
past, oranje dat het wellicht kan passen en rood geeft aan dat dit waarschijnlijk niet past. De LAG
krijgt een overzicht van alle ideeën, maar alleen de groene en oranje projecten worden uitgebreider
onder de aandacht gebracht van de de LAG. Deze projecten worden tijdens het gesprek ook
geïnformeerd over zaken zoals de subsidievoorwaarden, de beoordeling en verdere aanvraagprocedure. Vervolgens is het aan de aanvrager om te beoordelen of het loont een subsidieaanvraag voor te bereiden.
De uitkomsten van het oriënterende gesprek worden door de coördinator aan de LAG voorgelegd.
Als beide partijen enthousiast zijn over het projectidee wordt een vervolggesprek gehouden, waarbij
naast de coördinator ook LAG leden aanwezig zijn. De aanvrager benadert parallel aan deze acties
gemeente(n) en/of waterschap(pen) voor cofinanciering. Vervolgens wordt het projectidee
uitgewerkt in een voorlopig plan, dat eventueel tijdens een van de vergaderingen van de LAG
gepresenteerd kan worden en voor een pre toets kan worden voorgelegd bij de provincie.
De aanvraag wordt vervolgens ingediend via het POP3 webportal en in de eerstvolgende
vergadering van de LAG beoordeeld. De LAG brengt vervolgens een advies uit aan GS van de
provincie. Indien het advies positief is, gaan ambtenaren van de provincie verder met de

8

Hierbij zijn de uitvoeringskosten van de LAG ook meegenomen als project.
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afhandeling van de aanvraag, onder andere met het toetsen van de begroting en de onderbouwing
hierbij aan de geldende Europese richtlijnen. Bij een positieve beoordeling door de provincie volgt
uiteindelijk een beschikking door GS.
Uiteindelijk zijn er volgens bovenstaande procedure 18 projecten positief beoordeeld. Hiervan zijn
zeven projecten reeds beschikt en twee projecten uitgevoerd, waarvan één ook de uiteindelijke
subsidieverlening heeft verkregen. Dit is zichtbaar in onderstaande tabel.
Tabel 4.1

Overzicht goedgekeurde aanvragen Polders met Waarden (2016 - 2022)

Indicator

Beoogd

Waarde 2016-2022

Aantal project ideeën
Aantal aanvragen

112
18

18
1

Waarvan:
-

Kennisnetwerk

1

-

Samenwerkingsproject

1

-

Innovatief project

1

18

Aantal aanvragen positief beoordeeld

18

Aantal actuele beschikkingen

9

Aantal projecten afgerond

2

Verhouding aantal aanvragen/uitgevoerde projecten

100%

Goedgekeurde aanvragen
Tot op heden zijn 18 projecten goedgekeurd, waarvan er twee inmiddels definitief zijn vastgesteld.
In navolgende tabel is per project een beschrijving opgenomen en is aangegeven onder welk
thema het betreffende project valt en op welke wijze de financiering is geregeld.
Tabel 4.2

Overzicht goedgekeurde aanvragen Polders met Waarden (2016 - 2022)

Projectnaam

Project beschrijving

Thema

Financiering

Topsurf Stad en

Met Topsurf wordt van lokaal en

Duurzaamheid en

Totale investering

Topsurf Natuur

regionaal verkregen organische

relatie stad-land

€ 91.940, waarvan

reststromen een grondverbeteraar

uiteindelijk € 0

gemaakt. Het restgroen uit de stad

Europese bijdrage.

Rotterdam blijft in de stad en wordt
lokaal verwerkt tot (pot)grond voor de
plantenbakken in Rotterdam.
Reststroom wordt grondstof, er zijn
minder transportbewegingen, gebruik
van kunstmest is niet meer nodig en er
is geen natuurschade in de Baltisch
Staten.
Poort van de

De transitie van zwembad De Loete als

Duurzaamheid,

Totale investering

Krimpenerwaard

natuurgezuiverd zwembad, is innovatief

circulariteit en

€689.630, waarvan

voor Nederland en trekt toeristen.

versterking relatie

€100.000 Europese

stad en land

bijdrage

Met de Kluslus wordt een professioneel

Circulaire

Totale investering

verkoopplatform voor tweedehands

economie

€ 466.651,92,

De Kluslus

bouwmaterialen gerealiseerd. Daarbij

waarvan € 79.650

wordt tevens een sociale werkplek

Europese bijdrage

opgezet waar mensen een met een
afstand tot de arbeidsmarkt een
volledige functie krijgen in het
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Projectnaam

Project beschrijving

Thema

Financiering

Opzetten van een digitaal platform.

Duurzaamheid en

Totale investering €

‘Gerrit’ is de virtuele gastheer, een

versterking relatie

181.500, waarvan € €

authentieke local en het gezicht van het

stad en land

36.300 Europese

gereedmaken van deze tweedehands
bouwmaterialen voor verkoop aan
bedrijven en particulieren.
Bezoek Gerrit

platform, die mensen moet verleiden een

bijdrage

bezoek te brengen aan AlblasserwaardVijfheerenlanden.
Weids

Een weidse en natuurlijke polder met

Duurzaamheid

Totale investering €

Bloemendaal

koeien in de wei, voldoende rustplekken

420.000, waarvan €

voor weidevogels in het land en volop

83.915 Europese

wandel- en fietsmogelijkheden voor de

bijdrage

bewoners uit de omliggende dorpen en
steden.
Kaas

Inrichting van een rijksmonumentale

Duurzaamheid en

Totale investering €

Experience

boerderij tot bezoekerscentrum met alle

versterking relatie

490.000, waarvan €

Center

informatie over boerderijen en kaas. Het

stad en land

98.000 Europese

Bleskensgraaf

energieneutraal maken van het

bijdrage

bezoekerscentrum en het
landschappelijk inrichten van de entree,
investering in eigentijdse informatie en
educatie en duurzaamheid onderzoek.
Gespreide

Duurzame logies in herbergjes op

Duurzaamheid en

Totale investering

herberg

unieke locaties in de polder. De

versterking relatie

€240.405, waarvan €

herbergjes zijn niet alleen duurzaam en

stad en land

35.000 Europese

energieneutraal, ze worden waar

bijdrage

mogelijk ook gemaakt van gerecycled
materiaal.
Cranberry

The Cranberry Company teelt

Totale investering

Company

cranberry's en ontwikkelt natuur op

€78.976, waarvan €

achttien hectare veengrond in de
Krimpenerwaard.
Groene Hart

19.744 Europese
Duurzaamheid

Groene Hart dagen

bijdrage
Totale investering

dagen

€321.181, waarvan €
Versterken

76.362 Europese

stad/land

bijdrage

Projecten in procedure
Naast projecten die goedgekeurd zijn voor de uitvoering (een beschikking hebben ontvangen), zijn
er projecten die zijn ingediend en een positief advies van de LAG hebben ontvangen, maar die nog
niet een beschikking hebben ontvangen. Dit zijn in Polders met Waarden negen projecten:
Onthaastboerderij, Groenste Schoolpleinen, Het Zonnewiel, Flip the city, flip the country, Het
Weilandklooster, Coöperatief Duurzaam Netwerk Tiendweg Noordeloos, Stad-Land vaartochten,
De polder gewoon anderz beleven en de Bonte Weide Natuur Inclusief.
Initiatieven die niet tot een aanvraag hebben geleid
In sommige gevallen leidt een initiatief uiteindelijk niet tot een aanvraag. Dit kan verschillende
redenen hebben, bijvoorbeeld dat het idee niet of onvoldoende bij de doelstellingen van de LOS
en/of de LEADER aanpak past. In overige gevallen besluit de initiatiefnemer zelf om de aanvraag
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niet door te zetten. De reden hiervoor wordt op basis van de jaarverslagen en interviews niet
duidelijk.

4.5

LEADER-aanpak
De LEADER-aanpak omvat zeven aspecten: bottom up, gebiedsgericht, innovatie, multisectorale
samenwerking, integraal, netwerkvorming en voorbeeldwerking. In deze paragraaf wordt nagegaan
in hoeverre deze aspecten ook in de uitvoering een plaats hebben gekregen. Hierbij moet worden
opgemerkt dat de meeste projecten nog in uitvoering zijn. Slechts twee projecten zijn volledig
afgerond, waarbij één project een verlening met vaststelling nul heeft gekregen. De overige
projecten zijn nog in uitvoering.
Bottom-up
Medio 2014 is een relatief grote groep mensen die zich verantwoordelijk voelden voor het gebied
gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe programmaperiode van POP3. Het was toen al
duidelijk dat er binnen de provincie Zuid-Holland van vier naar twee LEADER-gebieden gegaan
werd en dat de voormalige groepen ‘Alblasserwaard-Vijfherenlanden’ en ‘Krimpenerwaard’
samengevoegd zouden worden. In de zomer van 2015 is er een definitieve LOS opgesteld, die in
maart 2016 is goedgekeurd. Na goedkeuring van de LOS is ook de Stichting Polders met Waarden
opgericht. Deze heeft toen een aanvraag ingediend voor de uitvoeringskosten en de aanbesteding
gestart voor een coördinator. De LEADER-groep is in 2016 van start te gaan.
In de beginperiode liep het programma niet zo hard. Het aantal ingediende projecten viel erg tegen.
De belangrijkste redenen hiervoor zijn enerzijds dat er weinig bekendheid was voor het programma
en dat de leden van de LAG nog niet ervaren genoeg waren en dat hun netwerk niet het volledige
gebied bestreek. Anderzijds wordt aangegeven dat de coördinator van destijds niet voldoende
kundig was om het programma van de grond te trekken en projecten van een goed niveau te
genereren. Eind 2018 vonden daarom de eerst gesprekken plaats met de voorzitter van de LAG en
de coördinator over het nastreven van verbeteringen. Deze verbeteringen bleven echter uit. Dit
heeft ertoe geleid dat er in 2019 gezocht werd naar een nieuwe coördinator. Deze werd gevonden
in een ervaren kracht en hiermee kwam het programma pas echt van de grond en werd de
eindsprint ingezet. Eind 2020 werd duidelijk dat er twee jaar verlening kwam. Dit was hard nodig,
want de moeizame start en COVID-19 zorgde voor vertragingen in de uitvoering. Vanaf 2019
kwamen bottom-up aanvragen voor projecten los. Dit gaat soms via formulieren, maar soms ook
via bijeenkomsten, mail of telefoon. Uiteindelijk zijn er vanuit het hele gebied aanvragen gekomen.
En met de twee jaar verlening wordt ook het grootste deel van het budget besteed.
De tweedeling die hierboven beschreven staat, de periode tot 2019 en die daarna, zien we ook
terug in de interviews met de projecten. Er is lering getrokken uit de fouten van het verleden en
krachtiger teruggekomen. Een goede begeleiding van projectaanvragers is daarbij van groot belang
om de uitvoering tot een succes te brengen. Zij worden geholpen bij het opstellen en indienen van
projectaanvragen. Hiervoor is begeleiding van de LAG noodzakelijk. Het zijn namelijk over het
algemeen (kleine) ondernemers die dergelijke aanvragen maar een of hooguit twee keer doen.
Omdat zij niet gewend zijn aan het stramien van EU-subsidies hebben zij veel begeleiding nodig.
Deze wordt door de LAG en hierbinnen met name door de coördinator gegeven door het opstellen
en bijsturen van het project en begeleiding in de uitvoering. De projecten die gestart zijn na 2019
(het merendeel overigens) geeft aan de begeleiding door de coördinator zeer op prijs te stellen om
zo te komen tot een beter project.
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Gebiedsgericht
Het opstellen van de LOS is een interactief proces geweest met inbreng van lokale, regionale,
stedelijke en provinciale stakeholders. De voormalige LAG’s Alblasserwaard-Vijfherenlanden’ en
‘Krimpenerwaard’ hebben hier samen met de Stichting Gouwe Wiericke hiertoe het initiatief
genomen. De LOS is hierdoor opgesteld voor en door de bewoners en organisaties van het gebied
Polders met Waarden. De LOS bestrijkt hiermee vrijwel het gehele Zuid-Hollandse deel van het
Groene Hart, met uitzondering van de kernen groter dan 30.000 inwoners en de gemeenten
Nieuwkoop en Alphen a/d Rijn die zich bij het LEADER-gebied Holland Rijnland hebben
aangesloten. De gemeenten en Zuidplas hebben zich bij geen enkel LEADER-gebied aangesloten.
Voor het opstellen van de LOS is een SWOT (sterkte-zwakte-analyse) opgesteld om de
doelstellingen voor de LOS te bepalen. Betrokken gemeenten hebben destijds ook hun intentie
kenbaar gemaakt om (financieel) bij te dragen aan de uitvoering van de LOS. De gebiedsgerichte
aanpak zit hierdoor onlosmakelijk verbonden in de uitvoering van het LEADER-programma in
Polders met Waarden.
De projecten die zijn goedgekeurd zijn over het algemeen fysiek van aard, of hebben een fysieke
toepassing (zoals Bezoek Gerrit). Hierdoor is samenwerking met de gemeente belangrijk. Er wordt
soms aangegeven dat de samenwerking met de gemeente om (omgevings)vergunningen te
verkrijgen lastig is (zoals bij de Gespreide Herberg). Dit is echter inherent aan het (grootschalig)
(ver)bouwen in landelijk gebied. Andere projecten (zoals het reeds afgeronde Poort van de
Krimpenerwaard en Weids Bloemendaal) geven aan dat de gemeente vanaf het begin af aan
betrokken was en zeer welwillend was voor de uitvoering van het plan.
Innovatie
LEADER-programma selecteert op innovatieve projecten. De geselecteerde projecten kenmerken
zich dan ook door innovaties in producten (bijvoorbeeld De Kluslus), processen (bijvoorbeeld
Bezoek Gerrit en de Gespreide Herberg) en/of markten (bijvoorbeeld Poort van de
Krimpenerwaard). In de interviews met deze projecten komt echter wel naar voren dat innovaties
op gespannen voet staan met de procedures die in LEADER gevolgd moeten worden. Hierbij wordt
aangegeven dat het lastig binnen innovatieve projecten is om vooraf aan te geven wat er
uiteindelijk wordt opgeleverd. Meer flexibiliteit zou hierin volgens de projecten gewenst zijn.
Multisectorale samenwerking
In alle projecten die wij gesproken hebben wordt samengewerkt met partijen. De vorm en intensiteit
van de samenwerking verschilt echter. Zo zijn er projecten waarbij enkel wordt samengewerkt met
de gemeente en externe inhuur van adviseurs en bouwers (zoals Poort van de Krimpenerwaard,).
Er zijn ook projecten waarbij intensief wordt samengewerkt met meerdere gebiedspartijen om
bijvoorbeeld mensen te helpen met een afstand tot de arbeidsmarkt (De Kluslus), partijen te
verbinden (Bezoek Gerrit), of om scholieren een stageplaats te bieden (De gespreide
Herberg).Tussen de LEADER-projecten De Kluslus en de Gespreide Herberg is een samenwerking
ontstaan. Voor de bouw van de huisjes van de Gespreide Herberg is gebruik gemaakt van
materialen van de Kluslus.
In de uitvoering van de projecten wordt wel gebruik gemaakt van de inhuur van derden. Het gaat
hierbij bijvoorbeeld om softwareontwikkelaars, bouwers en hoveniers bij de uitvoering van
projecten. De projecten hebben daarom naast een direct impact, ook nog een indirecte impact op
hun omgeving wanneer gebruik gemaakt wordt van lokale leveranciers en dienstverleners.
Binnen gemeenten zijn alle betrokken afdelingen over het algemeen op de hoogte van het bestaan
van LEADER. Het gaat dan met name om de afdelingen plattelandsontwikkeling, economie en
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recreatie en toerisme. Zij verwijzen actief door naar LEADER als zij denken dat plannen hierbinnen
passen.
Integraal
In de gesprekken met de (voormalig) leden van de LAG blijkt dat de aanbeveling uit de vorige
evaluatie om in thema’s en projecten meer focus aan te brengen is opgevolgd. Tegelijkertijd is er
ook een bewuste keuze gemaakt om het programma breed te houden, zodat er veel kansrijke
projecten die de breedte van de regio afdekten konden worden uitgevoerd. Deze keuze wordt ook
landelijk veel gemaakt, om het risico op onderbeschikking te voorkomen.9 Daarnaast is er gekozen
om meer grotere projecten toe te kennen, in plaats van de kleinere projecten uit de voorgaande
periode. Gaandeweg werd duidelijk dat hierdoor kansrijke initiatieven gemist werden. In de
LEADER periode is daarom de subsidie verhoogd van 40% naar 50%. Hierdoor konden ook iets
‘kleinere’ projecten ingediend worden.
Vanuit de gesprekken blijkt wel dat onder meer de hoogte van de cofinanciering bij Leaderaanvragen er wel voor zorgt dat de aansluiting bij de gemeentelijke begrotingen soms lastig is.
Ondanks de intentieverklaringen die getekend zijn in de gemeenten, bleek dat de kennis hierover
soms is weggezakt, of niet meer aansloot bij de huidige politieke doelstellingen. Hierdoor was het
soms lastig om de cofinanciering voor elkaar te krijgen voor projecten. Inmiddels is hier door de
LAG wel een andere werkwijze in gevonden dan in het begin van het programma. Nu wordt er eerst
met een aanvrager besproken wat de gemeente er van vindt en hoe er voor gezorgd wordt dat er
gebiedspartijen betrokken worden.
Gemeenten zijn blij dat ze in een vroeg stadium nu betrokken worden, zodat er meegedacht kan
worden en ook nagedacht kan worden over de invulling van de projecten en de hoogte van de
uiteindelijke financiering. Soms is afstemming intern hierover ook noodzakelijk. Soms met andere
afdelingen en soms met de wethouder. De subsidieverordening van LEADER is namelijk anders
dan de eigen subsidieverordening. Daardoor worden er intern vragen gesteld. Anderzijds wordt ook
aangegeven dat er met LEADER meer middelen worden besteed binnen het gebied dan dat de
gemeente zelf ooit zou kunnen verstekken aan dergelijke projecten. Zij verwijzen om deze reden
ook actief mensen door naar LEADER. Aandachtspunt welk vanuit gemeenten wordt meegegeven
is de korte doorlooptijd die zij krijgen om beschikbaar gestelde middelen ook door de collegebesluiten te krijgen. Op dit moment moet elk project los door het College heen. Zij geven aan dat zij
vaak pas laat de definitieve begrotingen te zien krijgen, waardoor er op korte termijn beslissingen
gemaakt moeten worden over de definitieve toekenning van de cofinanciering. Zij voelen zich
hierdoor nogal eens ‘onder druk’ gezet. Dit zou niet hoeven wanneer de communicatie over
deadlines en uiteindelijke plannen beter zou zijn.
Netwerkvorming
Het LEADER-gebied Polders met Waarden is van oudsher een gebied met diepgewortelde lokale
en regionale verbindingen en identiteiten. De drie regio’s werken binnen het Groene Hart al jaren
samen. Met het programma wordt getracht om de verbinding binnen deze regio’s en over de regio’s
heen te versterken. Er werd in eerdere LEADER-programma’s ook al samenwerking gezocht
binnen het Groene Hart, waarbij er ook aansluiting gezocht werd bij het Utrechtse deel van het
Groene Hart. In de praktijk, blijkt uit de interviews met de (voormalige) LAG-leden en de projecten,
zijn de lokale verbindingen sterk. De rivier de Lek is een stevige scheiding in het gebied, net als de
Hollandsche IJssel. Projecten en netwerken lopen, ondanks de inzet van LEADER, moeizaam over
deze natuurlijke grenzen heen. Met LEADER is wel een netwerk voedselbossen gecreëerd die over
de grenzen van het gebied heen werkt. Binnen de grenzen van de gebieden zijn de netwerken
stevig en de verbindingen goed. Dit zorgt er voor dat projecten vooral binnen de eigen regio
9

Ecorys, 2022. Eindrapport tussentijdse evaluatie POP3, p. 102.
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(Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Krimpenerwaard en Gouwe Wiericke) effecten opleveren en
minder effecten over de regio’s heen genereren.
Voorbeeldwerking
De voorbeeldwerking van de projecten wordt wel voorzien, maar kan in veel gevallen nog niet
worden gemeten omdat projecten nog niet zijn afgerond. In het project Poort van de
Krimpenerwaard is deze voorbeeldwerking wel zichtbaar. Delegaties van binnen en buitenland
komen kijken naar de innovaties op het gebied van natuurlijke zuivering die in het zwembad zijn
gerealiseerd.

4.6

Effectiviteit
Bijdrage aan de doelstellingen
Beoogd werd dat de economische vitaliteit op het platteland werd versterkt door het uitvoeren van
minimaal 18 projecten gerelateerd aan twee subthema’s:


ontwikkelen van nieuw vraag gestuurd aanbod van producten, diensten en concepten;



circulaire economie, biobased economy en duurzame energie;

Uiteindelijk zijn er ook 18 projecten gecommitteerd. Het subthema ‘duurzaamheid’ komt in vrijwel
alle projecten terug, al dan niet in combinatie met de bredere doelstelling voor het versterken van
de stad-land relaties. Er wordt ook getoetst op de innovativiteit van de producten, diensten en
concepten voor de regio. Alle projecten dragen dan logischerwijs ook bij aan een van deze
doelstellingen. De doelstellingen op dit gebied lijken dan ook, bij uitvoering van alle projecten, te
worden behaald.
Doormiddel van LEADER was het de bedoeling (inter)nationale samenwerking te bevorderen. Het
idee was om dit samen met de regio Baskenland te doen. De plannen hiervoor waren in een
vergevorderd stadium en zou plaatsvinden op 30 en 31 maart 2020. De COVID-19 pandemie heeft
er echter voor gezorgd dat dit begrijpelijkerwijs niet door kon gaan. Hierdoor is de doelstelling van
een samenwerkingsproject niet gehaald.
Tabel 4.3 Overzicht indicatoren: gecommitteerd en gerealiseerd (2016 - 2022)
Doelstelling
Minimaal 18 projecten via de

Indicator

Gecommitteerd en gerealiseerd

18

18

LEADER-aanpak
Waarvan:
-

Kennisnetwerk

1

1

-

Samenwerkingsproject

1

0

-

Innovatief project

1

1

Website/portal

1

1

Eindpublicatie

1

In voorbereiding

3 à 4 maal EU budget in totale

4,6

Multipliereffect van 3 à 4 op de
EU middelen

projectkosten

Vanuit de interviews blijkt dat de meeste uitgevoerde projecten niet tot stand zouden zijn gekomen
zonder bijdrage vanuit LEADER. Ook wordt aangegeven dat er door LEADER beter nagedacht is
over het project en de financiering. De projecten kunnen dan ook als additioneel gezien worden,
oftewel, zonder LEADER subsidie waren deze projecten niet van de grond gekomen en hadden ze
geen toegevoegde waarde gehad voor de regionale economie.
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Sociaal economische versterking van de regio
De economie wordt versterkt door het creëren en behouden van werkgelegenheid (door
bijvoorbeeld De Kluslus, Gespreide Herberg), het versterken van het concurrentievermogen in de
landbouw (bijvoorbeeld Kaasexperience en Cranberry Company) en het bevorderen van innovatie
(Kluslus en TopSurf en Poort van de Krimpenerwaard). Omdat de projecten nu nog in het
beginstadium verkeren, kan bij veel projecten niet worden vastgesteld wat de uiteindelijke bijdrage
is. Voor het opschalen van innovaties is nu eenmaal meer tijd nodig. Voor Poort van de
Krimpenerwaard kan wel worden vastgesteld dat de innovaties bij het zwembad er voor hebben
gezorgd dat 34 mensen op dit moment meer duurzaam van werk voorzien zijn, omdat het zwembad
aantrekkelijker is geworden voor dagjesmensen uit bijvoorbeeld Gouda en Rotterdam. Omdat de
meeste projecten na afronding een vervolg krijgen (of duurzaam van aard zijn) is niet alleen sprake
van een tijdelijke impact, maar ook van een effect op de langere termijn.
Tegengaan van klimaatverandering en bevordering biodiversiteit
Er wordt binnen Polders met Waarden ingezet op projecten die bijdragen aan het tegengaan van
klimaatverandering en het bevorderen van de biodiversiteit. Projecten die hieraan bijdragen zijn
bijvoorbeeld TopSurf, Weids Bloemendaal en Cranberry Company. Daarnaast dragen andere
projecten ook indirect aan bij, zoals De Kluslus en Poort van de Krimpenerwaard. Daarnaast wordt
er ook doormiddel van educatie ingezet op het unieke van het platteland. Dit gebeurt onder meer bij
de Groene Hart dagen, bij Kaas Experience Center en Bezoek Gerrit.
Behoud van culturele identiteit van gebied
Door projecten te selecteren die de culturele identiteit van het gebied behouden, blijft het gebied
aantrekkelijk voor zowel bewoners als bezoekers. Projecten als het Kaas Experience Center,
Bezoek Gerrit, Weids Bloemendaal en de Gespreide Herberg zorgen hiervoor. Naast het behouden
van de culturele identiteit wordt deze door deze projecten ook verder uitgedragen wat de
herkenbaarheid van het gebied bevordert.
Bevordering van samenwerking
Voor de uitvoering van de projecten in Polders met Waarden is meestal sprake van een
samenwerking tussen verschillende partijen in het gebied die elkaar zonder het LEADER-project
hoogstwaarschijnlijk niet of lastiger tot stand was gekomen. Een voorbeeld hiervan is het project
‘Gespreide herberg’ waarbij het eerste ‘herbergje’ is gebouwd door de bouwgroep van het Davinci
College en noodzakelijke bouwmaterialen zijn verzameld in samenwerking met een lokaal recycling
bedrijf. Een project als Topsurf had echter minder last van de genoemde onvoorziene
omstandigheden omdat de projectinzet vooral betrekking had op ureninzet.
Invloed van onvoorziene omstandigheden
Net als in het deelgebied Holland Rijnland heeft de uitvoering van de LEADER-projecten in het
gebied ‘Polders met Waarden’ invloed ondervonden van de corona pandemie en de gevolgen van
prijsstijgingen. Zo legde corona beperkingen op aan het reisgedrag en het fysieke contact tussen
partijen en zorgden de prijsstijgingen ervoor dat de uitvoering van met name de fysieke projecten
duurder werden dan aanvankelijk begroot en de vooraf benoemde output uiteindelijk niet volledig
kon worden gerealiseerd. Zo was het in het project ‘Gespreide herberg’ aanvankelijk de bedoeling
om in het kader van LEADER twee (tiny) verblijfsaccommodaties te realiseren, maar is vanwege de
duurder geworden bouwmaterialen en andere grondstoffen uiteindelijk maar een accommodatie
gerealiseerd.
Impact en lange termijn effecten
Op basis van de gevoerde gesprekken en de projectbezoeken kan worden geconcludeerd dat
vrijwel alle goedgekeurde en in uitvoering genomen projecten na afronding van de LEADER
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subsidie worden voortgezet of nog een vervolg zullen krijgen. Een voorbeeld hiervan is het project
‘Bezoek Gerrit’ waarbinnen een digitaal platform is ontwikkeld om potentiële bezoekers te verleiden
een bezoek te brengen aan de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Het ontwikkelde digitale platform
geeft (potentiële) bezoekers inzicht in het toeristisch recreatie aanbod in het gebied en helpt bij het
samenstellen van arrangementen op basis van persoonlijke voorkeuren. Het ontwikkelde digitale
platform is nu gereed en wordt onder een nieuwe naam beheerd door de oorspronkelijke
initiatiefnemer van het project (Agrarische Natuurvereniging Den Hâneker). Andere voorbeelden
zijn het project ‘Poort van de Krimpenerwaard’ gericht op de transitie van zwembad De Loete als
gezuiverd zwembad dat inmiddels gereed is en is opengesteld voor bezoekers en het project
‘Gespreide Herberg’ waarbinnen een duurzaam en energieneutrale (‘tiny’) verblijfsaccommodatie is
ontwikkeld die gereed is en inmiddels een vast locatie heeft gekregen en wordt verhuurd aan
verblijfstoeristen. Een uitzondering hierop is het project Topsurf dat is gericht op de verdere
doorontwikkeling van een concept om organische reststoffen zoals dierlijke mest, slib/bagger en
plantaardige materialen om te vormen tot bruikbare economisch en ecologisch te verdedigen
grondstoffen. Om het concept verder tot ontwikkeling te brengen is het noodzakelijk om te
investeren in een proefopstelling om het concept in de praktijk te kunnen testen. De hiervoor
benodigde financiering is tot op heden nog niet gevonden.

4.7

Efficiëntie
Efficiëntie kan beter
Hoewel het programma voor Polders met Waarden als effectief kan worden beoordeeld, zijn er net
als in het LEADER-gebied Holland Rijnland een aantal zaken in het proces te benoemen waar de
efficiëntie kan worden verbeterd voor de aanvragers. We gaan hier op een aantal belangrijke
aspecten in.
Doorlooptijd
Het aanvraagproces om van idee tot een concreet project te komen wordt over de gehele linie als
positief ervaren. Dit geldt met name na aanstelling van de nieuwe gebiedscoördinator. Voor deze
aanstelling in 2018 was de begeleiding minder intensief. Projectaanvragers waren in deze periode
minder op de hoogte van wat er van hen werd verwacht. Dit is na 2018 sterk verbeterd. Men krijgt
medewerking vanuit de coördinator en de LAG waardoor het project completer en beter wordt.
Hiertegenover staat echter dat de doorlooptijd van processen net als in Holland Rijnland (te lang)
duren. Men krijgt vroegtijdig te horen dat het project door de LAG positief is beoordeeld, maar de
formele toewijzing kan dan nog lang duren. Dit kwam met name door een tekort aan bemensing bij
de provincie Zuid-Holland. Een deel van de dossiers is door RVO.nl overgenomen. Hierdoor is de
doorlooptijd verkort.
De relatief lange doorlooptijd zorgt dat het aanvankelijke enthousiasme bij de uitvoerders wordt
getemperd. Belangrijker zijn echter wijzigingen in de externe omgeving die de uitvoering van een
LEADER-project kunnen beïnvloeden. Zo is men bij aanvang verplicht om offertes op te vragen,
maar in een aantal gevallen waren deze achterhaald vanwege tussentijdse prijsstijgingen. Hierdoor
was het noodzakelijk om de oorspronkelijke plannen en daarmee verband houdende output bij te
stellen en een wijzigingsverzoek moest worden ingediend. Hoewel de wijzigingsverzoeken
uiteindelijk zijn gehonoreerd, zorgde het (als te lang beoordeelde) besluitvormingsproces voor extra
vertraging en onzekerheid.
Bij de fysieke projecten worden ook andere incidentele oorzaken genoemd die tot vertraging
kunnen leiden. In een van de projecten kostte het bijvoorbeeld veel tijd om een geschikte locatie te
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vinden en de benodigde vergunningen rond te krijgen. Voor andere niet-fysieke projecten waren
zaken zoals vergunningen echter niet aan de orde.
Financiering achteraf
Uit de interviews met vertegenwoordigers van uitgevoerde projecten of projecten in uitvoering komt
naar voren dat men zich goed bewust was dat men pas achteraf geld zou krijgen. Tijdens het
proces van indienen wordt dit ook goed gecommuniceerd. Hiertegenover staat echter dat
uitvoerders in enkele gevallen niet hebben voorzien dat het geld zo lang op zich liet wachten (met
name ook vanwege de vele aanvullende vragen ter verantwoording). Dit zou sneller moeten.
Administratieve lasten
Net als in het LEADER-gebied Holland Rijnland wordt de gevraagde verantwoording door veel
projecteigenaren als zeer gedetailleerd beschouwd, onder andere vanwege de financiële
verantwoording en urenverantwoording. Dit geldt met name voor de kleinere partijen die minder zijn
toegerust op de gevraagde wijze van verantwoording. Belangrijkste struikelblok is de (uren)
administratie. In een van de projecten is het project inhoudelijk weliswaar goedgekeurd en
afgerond, maar werd de urenverantwoording afgekeurd en is de LEADER subsidie uiteindelijk niet
uitgekeerd. Daarbij ging het met name om het detailniveau (wie is bijvoorbeeld bezocht en op welk
tijdstip) die onvoldoende was. RVO.nl wilde dat deze details met terugwerkende kracht werden
ingevuld. Dit bleek onmogelijk vanwege de tijd die inmiddels was verstreken en dergelijke details
door de initiatiefnemers niet was bijgehouden. In het betreffende project leverde het uitblijven van
de betaling ook een deuk op in het imago. Dit zorgt voor problemen bij de verdere doorontwikkeling
van het concept.
De problematiek rondom de urenverantwoording heeft er in andere gevallen ook toe geleid dat het
oorspronkelijke projectplan is aangepast en de noodzakelijke eigen ureninbreng buiten het project
is gehouden. In andere gevallen heeft men gekozen voor een andere oplossing door een
professionele partij in de arm te nemen om een adequaat systeem van verantwoording op te
zetten.
Efficiëntie binnen de LAG
Eind 2020 heeft een tussentijdse zelfevaluatie door de LAG plaatsgevonden. Veel tijd en energie is
in het begin van de nieuwe LEADER periode verloren gegaan aan het overleggen over, en
vormgeven van, interne processen. De LAG geeft aan tot 2019 ‘onbewust onbekwaam’ te zijn
geweest. In het jaarverslag van 2020 wordt gesproken van de les om ‘niet vast te zitten in de
vergaderstructuur’. Daarna is er volgens de geïnterviewden veel veranderd. Hierdoor is de LAG
veel efficiënter geworden. Het gaat er met name om voldoende projecten geïnteresseerd te krijgen
en deze vervolgens naar een hoger niveau te tillen.

4.8

Communicatie en kennisdeling
Zowel de LAG als projecteigenaren communiceren over LEADER via verschillende kanalen. Kennis
wordt door projecten zelf gedeeld via eigen of lokale websites (bijvoorbeeld van de gemeente),
kranten en nieuwsbrieven. In enkele gevallen wordt ook moderne media ingezet, zoals Instagram.
Projecteigenaren worden gestimuleerd informatie over projecten te delen om de bekendheid van
het project en LEADER te vergroten en kennisuitwisseling tussen projecten te faciliteren.
Naast kennisuitwisseling vanuit de projecten, is communicatie vanuit de LAG belangrijk om de
bekendheid van LEADER te vergroten en informatie over de geldende voorwaarden te delen. Op
deze manier kunnen immers de juiste initiatieven worden aangetrokken. De LAG deelt daarom
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informatie over geldende voorwaarden en regels met initiatiefnemers die een projectidee
voorleggen, vaak telefonisch of via de mail. Ook wordt kennis over wet- en regelgeving gedeeld
gedurende de uitvoering van projecten en wordt de voortgang met initiatiefnemers besproken.
Daarnaast wordt kennis gedeeld over waar LEADER over gaat, wat de impact is en waarom
LEADER belangrijk is voor de ontwikkeling van het platteland. De externe communicatie is daarom
zowel gericht op de burgers (inspireren en motiveren projecten te starten), als lokale, regionale en
nationale overheden (draagvlak en beleidsmatige ondersteuning). Communicatie vindt extern
plaats via de LEADER nieuwsbrief, social media, het netwerk van de LAG en publieke
evenementen. Uit de interviews blijkt dat deze informatie-uitwisseling zeer wordt gewaardeerd.
Vergelijkbaar met het gebied Holland Rijnland, geldt voor het gebied Polders met Waarden dat er
uitwisseling van kennis tussen LEADER-gebieden plaatsvindt in nationale gremia, bijvoorbeeld op
de Landelijke LEADER-dag. Ook Polders met Waarden is onderdeel geweest van het internationale
bezoek aan een LEADER-gebied in Zweden om kennis uit te wisselen. Door corona is een
dergelijke internationale bijeenkomst niet opnieuw georganiseerd.
Als laatste vindt ook interne communicatie plaats tussen de verschillende publieke partijen die bij
LEADER zijn betrokken. Gemeenten geven aan dat zij graag beter betrokken willen worden bij de
besluitvorming. Zij geven aan dat zij op dit moment geen idee hebben van op welke momenten er
beoordelingen van projecten plaatsvinden en of zij hier dan iets mee moeten. Dit heeft als
consequentie dat zij ervaren dat er haast achter projecten wordt gezet. Een betere communicatie
(bijvoorbeeld via een website of een nieuwsbrief) zou hierbij kunnen helpen.
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5

Overkoepelende resultaten

5.1

Inleiding
In dit hoofdstuk kijken we naar de overkoepelende resultaten van de uitvoering van het LEADERprogramma in Zuid-Holland. Daarbij is een onderscheid gemaakt in een beschrijving en nadere
analyse van de aspecten die in belangrijke mate overeenkomen tussen beide gebieden (paragraaf
5.2) en in een nadere beschrijving en analyse van de verschillen (paragraaf 5.3).

5.2

Overeenkomsten in de LEADER-gebieden
De LEADER-gebieden in Zuid-Holland kennen een groot aantal overeenkomsten. Deze paragraaf
gaat nader in op deze overeenkomsten, waarbij een onderscheid is aangebracht in overeenkomsten die direct zijn gerelateerd aan de opzet en invulling van het LEADER-programma en
overeenkomsten die vooral te maken hebben met ontwikkelingen in de externe omgeving,
waaronder de gevolgen van de coronapandemie en sterke prijsstijgingen, waardoor de uitvoering
van een project veel duurder kan worden dan aanvankelijk voorzien

5.2.1 LEADER gerelateerde overeenkomsten
Programmaperiode is relatief lang
Het LEADER-programma kent een relatief lange looptijd die gekoppeld is aan het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Binnen POP3 is geld beschikbaar voor de maatregel LEADER
en de aanvankelijk looptijd van dit programma liep van 2014 tot 2020. Vanwege verlenging gaat
POP3 in de transitieperiode 2021-2022 door als POP3+. Door deze verlenging loopt ook LEADER
langer door dan aanvankelijk gepland.
Op programmaniveau is het een voordeel dat er voor een langere periode zekerheid wordt
geboden over de beschikbaarheid van financiële middelen voor projecten die passen binnen de
LEADER doelstellingen. Hier staat echter tegenover dat de programmaperiode voor LEADER niet
gelijk loopt met de bestuurlijke cyclus van de overheden. Vanwege de benodigde cofinanciering is
hierbij met name de cyclus van gemeenten relevant. Deze cyclus loopt gelijk op met de agenda van
de gemeenteraadsverkiezingen die iedere 4 jaar plaatsvinden. Startpunt van de cyclus is het
coalitie- of collegeakkoord die wordt geschreven en vastgesteld na de verkiezingen van het college
en waarin voor een periode van 4 jaar de beleidsvoornemens worden vastgelegd. Omdat de
doorlooptijd van het LEADER-programma langer is dan de reguliere beleidscyclus willen
gemeenten vaak niet verder gaan dan het tekenen van een intentieverklaring als gemeentelijke
steunbetuiging voor het LEADER-programma. In een intentieverklaring wordt doorgaans de wil tot
samenwerking vastgelegd, maar deze hoeft niet juridisch bindend te zijn en biedt derhalve minder
zekerheid op het nakomen van de intenties.
Vanwege de eis van cofinanciering is ook de begrotingscyclus van een gemeente in het kader van
het LEADER-programma relevant. In de begroting worden voor het lopende begrotingsjaar
voornemens en activiteiten vastgelegd en worden door de gemeenteraad budgetten voor de
uitvoering van het beleid vastgesteld. Omdat de doorlooptijd van een LEADER-project bijna altijd
langer is dan een jaar, moet een gemeente het toegezegde subsidiebedrag vaak meerdere keren
overhevelen naar het daarop volgende jaar, hetgeen voor een gemeente omslachtig is.
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Er blijkt in beide gebieden een duidelijke spanning te bestaan tussen bottom-up en top-down door
de gemeentelijke cofinancieringseis. De consequentie kan zijn dat goede bottom-up projecten
stranden of vertraging oplopen door het ontbreken of laat toekennen van gemeentelijke
cofinanciering. Wanneer minder nadruk gelegd wordt op gemeentelijke besluitvorming op
individuele projecten zal het totstandkomingsproces van een projectaanvraag vergemakkelijkt
worden.
Overigens wordt de cofinanciering in het nieuwe Nationaal Strategisch Plan gewijzigd. In de nieuwe
programmaperiode van LEADER wordt alle cofinanciering in plaats van door de individuele
gemeenten door de Provincie Zuid-Holland gedaan.
Kader is gelijk
LEADER is een subsidieregeling die deel uit maakt van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Wat LEADER bijzonder maakt als onderdeel van een Europees programma is
de ‘bottom-up’ benadering, waarbij projecten inwoners, stichtingen, verenigingen of ondernemers,
die aansluiten op de doelstellingen en thema’s van het programma, in aanmerking kunnen komen
voor subsidie vanuit LEADER. Door deze werkwijze heeft LEADER inhoudelijk en qua thematiek
een sterke binding met een bepaald gebied en zorgt bovendien voor het versterken van samenwerking en het organiserend vermogen van de lokale gemeenschap. Daarnaast zijn er echter ook
een aantal generieke voorwaarden en eisen die voor alle LEADER-gebieden in Nederland maar
ook elders in Europa vergelijkbaar zijn. In hoofdstuk 2 is daarbij al gewezen op de eisen die worden
gesteld aan projectfinanciering (met cofinanciering van de decentrale overheid, inbreng van EUmiddelen en de inbreng van de projecteigenaar zelf) en andere meer op de inhoud en werkwijze
gerichte aspecten waaronder de nadruk op integraliteit en een multisectorale aanpak en de keuze
voor innovatie in de zin van oplossingen die nieuw zijn voor het gebied.
Hierbij geldt ook dat de strikte regelgeving die voortvloeit uit het GLB wringt met de bottom-up
benadering van LEADER, omdat LEADER net als andere maatregelen vanuit het GLB strikte
procedures kent. Het uitvoeren van innovatieve projecten binnen LEADER, die vanwege hun aard
lastig op voorhand in termen van proces en output zijn te definiëren, wordt hierdoor bemoeilijkt
Naast het gedeelde algemene kader voor LEADER-gebieden is ook het beschikbare
subsidiebedrag bepalend voor aanpak en invulling van het programma in de dagelijkse praktijk.
Voor de beide LEADER-gebieden in Zuid-Holland geldt hierbij dat het beschikbare budget relatief
beperkt is indien een vergelijking wordt gemaakt met de toegekende budgetten in de meeste
andere provincies. Zo bedroeg het POP-budget voor Zuid-Holland net geen 3 miljoen euro terwijl
het gemiddelde bedrag voor alle provincies in Nederland circa 3,7 miljoen euro bedroeg10. Het
toegewezen bedrag per LEADER-gebied loopt sterk uiteen.
Zowel Holland Rijnland als Polders met Waarden zijn, overigens net als andere LEADER gebieden
in Nederland, relatief laat van start gaan (2016 in plaats van 2014) vanwege de bureaucratische
werkwijze die vooraf gaat aan de samenstelling van de LAG en het opstellen van de LOS en
aansluitend de openstelling voor de lopende kosten en de werving van een coördinator. De relatief
trage start kan onder ander worden geïllustreerd met het beperkt aantal positief beschikte
LEADER-projecten dat volgt uit de eerder uitgevoerde tussenevaluatie van 2021. Uit deze evaluatie
kwam naar voren dat er op peildatum 31 december 2021 in totaal 563 LEADER-projecten positief
waren beschikt, waarvan respectievelijk 8 en 11 positief beschikte LEADER-projecten in Polders
met Waarden en Holland Rijnland11. De aanloop kan worden verkort door eerder na te denken

10
11

Ministerie van LNV, Regiebureau POP (2022), WG financiën – uitputting LEADER. Versie 8 maart 2022.
Ecorys, 2022. Tussentijdse evaluatie POP3, p.105
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over de gebiedsafbakening en het opstellen van de LOS. Overigens gebeurt dit nu al tijdens het
opstellen van het huidige NSP.
Wat betreft het in beeld krijgen van projecten en het selecteren van deze projecten zijn er in
principe twee methoden in omloop. Denkbaar is om een openstelling voor aanvragen te hanteren
met een bepaalde periode waarin projectaanvragen kunnen worden ingediend. Op deze wijze kan
worden getenderd en kunnen de beste projecten worden geselecteerd. Daarnaast kan ook sprake
zijn van een permanente openstelling voor LEADER aanvragen en waarvoor derhalve geen strikte
(tussentijdse) indien datum wordt gehanteerd. Uit de tussenevaluatie uit 2021 bleek dat van het
merendeel van de 20 LEADER-gebieden bij aanvang koos voor een openstelling met een bepaalde
openstellingstermijn en een minderheid voor een permanente openstelling. In Polders met
Waarden en Holland Rijnland werd aanvankelijk ook gekozen voor de eerste methode van
openstellingen, maar beide gebieden hebben inmiddels het beleid veranderd en zijn overgegaan op
een permanente openstelling. Uit de gesprekken met de betreffende coördinatoren blijkt dat deze
koerswijziging was bedoeld om meer en sneller projecten te genereren. De verlenging van de
programmaperiode, de toevoeging van publieke projecten, de permanente openstelling en de
overheveling van budget hebben er bij elkaar wel voor gezorgd dat het budget volledig in beide
LEADER-gebieden is gecommitteerd.
Begeleiding in de aanvraag wordt positief gewaardeerd
De betekenis en impact van LEADER staat of valt met de uitvoering van goede projecten in een
gebied. Om dit te bereiken wordt in de gebieden Holland Rijnland en Polders met Waarden veel tijd
en energie geïnvesteerd om tot goede projecten te komen die voldoen aan de LEADER eisen en
een verschil kunnen maken voor het betreffende gebied. In Holland Rijnland is hiermee al bij
aanvang van de programmaperiode gestart, maar in Polders met Waarden is deze aandacht wat
later op gang gekomen vanwege de aanvankelijke discussies en de daarop volgende wisselingen
in aansturing.
Uit de beschikbare informatie komt naar voren dat er in beide gebieden veel ideeën leven voor de
uitvoering van een LEADER-project, maar dat het vervolgens nog de nodige tijd kost om van een
eerste idee te komen tot een volwaardige LEADER aanvraag die voldoen aan de eisen. De
coördinatoren spelen hierin een belangrijke rol, door samen met de initiatiefnemers te kijken hoe
ideeën het beste kunnen worden. Ook de voorbeeldfunctie van andere projecten wordt positief
gewaardeerd. De betrokkenheid van de coördinatoren wordt door initiatiefnemers positief
beoordeeld en heeft gezorgd voor betere en completere projecten en minder werk bij de Provincie
Zuid-Holland en RVO.nl.
Meer begeleiding tijdens de uitvoering is wenselijk
In beide gebieden constateren wij op basis van de beschikbare projectkenmerken en de
gesprekken met de projectuitvoerders een verschil in aanpak en begeleiding van enerzijds de
kleinere projecten met een relatief beperkt budget en daarbij behorende organisatie en anderzijds
de projecten met een wat groter budget.
In de projecten met een beperkter budget is de aandacht vanuit de projecteigenaren vaak gericht
op de inhoud en minder op de bijbehorende procedures, zoals het verantwoordingsproces. Dit kan
ertoe leiden dat de noodzakelijke onderbouwing niet op orde is bij het afronden van het project. Het
is lastig dit in een laat stadium nog afdoende te herstellen. In projecten met een groter budget zijn
de belangen vaak groter en is er vanuit de projecteigenaren meer aandacht en ruimte om (afgezien
van de inhoud ook te zorgen dat de administratieve verantwoording op voorhand goed wordt
geregeld.
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De betrokkenheid bij de aanvraag in beide gebieden is goed, uit gesprekken met de initiatiefnemers
blijkt wel dat zij meer behoefte hebben aan specifieke begeleiding inzake de verantwoording.
Projecteigenaren kunnen in geval van problemen of vragen voor advies bij de LAG en het
Subsidiebureau van de provincie Zuid-Holland aankloppen, maar deze aanpak werkt niet als
problemen en knelpunten niet tijdig worden erkend. Voor de kleinere projecten geldt bovendien dat
het op voorhand vragen of inhuren van ondersteuning als een financieel risico wordt ervaren. Voor
ondersteuning moet immers meestal op voorhand worden betaald en op dat moment is het nog niet
zeker dat de toegekende subsidie ook daadwerkelijk (volledig) wordt uitgekeerd. Naar ons idee kan
dit in de nieuwe programma periode relatief eenvoudig worden ondervangen door op voorhand
(extra) middelen te reserveren voor ondersteuning en het adviseren gedurende de
projectuitvoering. Door deze betere begeleiding in de uitvoering zal de uiteindelijke uitvoering van
projecten verbeteren.
Projecten ervaren controledruk als hoog
Een breed gedragen opvatting over LEADER is de als hoog ervaren controledruk en het
verantwoordingsniveau. Het feit dat LEADER, zoals alle subsidietrajecten onder het GLB, vraagt
om een uitgebreide verantwoording is niet specifiek voor de LEADER-gebieden Holland Rijnland en
Polders met Waarden, maar geldt voor alle LEADER-gebieden binnen Nederland.
Zoals in hoofdstuk 2 al aangegeven is RVO als betaalorgaan eindverantwoordelijk voor de controle
op EU-conformiteit, voor uitbetaling van subsidies en voor het indienen van declaraties bij de
Europese Commissie. Anders dan bij sommige andere LEADER-gebieden is er voor Holland
Rijnland en Polders met Waarden voor gekozen om de provincie Zuid-Holland een pre-mandaat te
verlenen. Als uitvloeisel van dit pre-mandaat worden alle openstellingen door de provincie ZuidHolland voor de LEADER-gebieden Holland Rijnland en Polders met Waarden getoetst en
gecontroleerd op compleetheid, inclusief motivering van de gemaakte kosten.
Deze werkwijze met de provincie als tussenschakel zou in de theorie versnellend kunnen werken,
maar wordt in de uitvoeringspraktijk niet als zodanig ervaren. Zo geven projectuitvoerders aan dat
zij meermaals vanuit de provincie Zuid-Holland vragen krijgen over de inhoud en/of verantwoording
van projecten, terwijl het daarna lang stil blijft. Zij voelen een accent op controle in plaats van het
actief meedenken en hulp bij de uitvoering van hun aanvraag richting RVO.nl. Anderzijds geeft de
provincie Zuid-Holland aan dat zij soms (simpele) vragen stellen en dan vervolgens ook lang geen
antwoord krijgen van de projecteigenaren. Hierbij speelt ook dat de provincie Zuid-Holland de
contacten legt tussen RVO.nl en de projecteigenaren en derhalve als een intermediair fungeert.
Betrokkenheid van gemeenten is essentieel
Gemeenten kunnen op verschillende manieren een rol vervullen bij de uitvoering van het
programma. Zij kunnen actief meedenken en meewerken in de voorbereidingsfase en het opstellen
van de LOS, , maar kunnen ook bijdragen aan het genereren van projectideeën (doordat zij
kansrijke initiatieven naar LEADER doorverwijzen), de uitwerking daarvan en de uiteindelijke
implementatie (bijvoorbeeld door vergunningverlening). Gemeenten zijn belangrijk als co-financier
en zonder deze cofinanciering komt een LEADER-project niet van de grond. In de volgende periode
zal dat overigens veranderen. In de gesprekken met de projecteigenaren en de gemeenten is
gevraagd naar een oordeel over de invulling van de rol van de gemeenten. Uit deze gesprekken
komt naar voren dat de betrokkenheid van de gemeenten in de praktijk veelal niet is gebaseerd op
gemeengoed, maar vooral is gebaseerd op een actieve opstelling van het gemeentebestuur.
Sommige bestuurders zijn enthousiast over de mogelijkheden die LEADER biedt en zijn ook bereid
om garant te staan voor de cofinanciering, maar dit geldt niet overal en altijd. Hierbij speelt ook dat
de continuïteit niet altijd geborgd is binnen gemeenten. Voor de komende LEADER-periode is het
beter de gemeenten binnen het gebied over de gehele linie beter te betrekken bij het LEADER-
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programma bijvoorbeeld door het beter aanhaken van bestuurders en het beter borgen van de
continuïteit. Bij de aanbevelingen komen we hierop terug.

5.2.2 Ontwikkelingen in de externe omgeving
Naast de overeenkomsten die vooral te maken hebben met de opzet en invulling van LEADER
hebben projectuitvoerders en andere betrokken in de programmaperiode ook in meer of mindere
mate te maken gehad met een aantal belangrijke externe factoren die van invloed zijn op de
uitvoering van het programma.
Gevolgen van de coronapandemie
Ongetwijfeld een van de belangrijkste externe factoren in beide gebieden is de coronapandemie die
op voorhand eigenlijk door niemand was voorzien en die verstrekkende gevolgen heeft gehad voor
de uitvoering van het LEADER-programma en daarbij behorende projecten. Zo werden als gevolg
van corona gedurende langere tijd bijeenkomsten en evenementen verboden, hetgeen met name
ook invloed heeft gehad voor de projecten in het gebied die gericht waren op openstelling en
publieksbezoek. Als gevolg van de beperkende corona maatregelen konden fysieke bijeenkomsten
voor kennisoverdracht in relatie tot LEADER niet doorgaan en werden (informele) contacten in
relatie tot project ideeën bemoeilijkt. Daarnaast waren mensen door corona geneigd minder
ondernemingsrisico’s te nemen en investeringen uit te stellen door van het uitvoeren van projecten
af te zien.
Prijsstijgingen
Relevant zijn ook de prijsstijgingen die deels ook zijn gevoed vanwege de coronapandemie. Als
gevolg van deze pandemie was niet alleen sprake van vraaguitval, maar was ook sprake van een
verminderde productie vanwege de beperkende maatregelen en de optredende tekorten aan
grondstoffen en hulpstoffen. Na versoepeling van de coronamaatregelen is de vraag naar grond- en
hulpstoffen wereldwijd weer toegenomen, waardoor schaarste is opgetreden en prijzen voor
bijvoorbeeld energie en bouwmaterialen zijn gestegen. De recente inval van Rusland in Oekraïne
heeft aan de prijsstijgingen nog een forse extra impuls gegeven.
De prijsstijgingen in met name de bouw en aanverwante sectoren hebben in de voorliggende
programmaperiode voor LEADER gezorgd voor nieuwe uitdagingen in projecten, met name doordat
de implementatie van een project duurder uitvalt dan aanvankelijk begroot. In sommige gevallen
leiden hogere prijzen tot uitstel als hierdoor de business case negatief wordt en projecteigenaren
wachten op een eventuele prijsdaling. Specifiek voor dit jaar geldt bovendien dat de rentes op
leningen zijn verhoogd. Hierdoor wordt financiering duurder en dit heeft zijn weerslag op de
projectkosten.
Doordat het project duurder uitvalt kan de bij aanvang beschreven output niet worden gerealiseerd
en dient een officieel wijzigingsverzoek te worden ingediend. Meestal krijgt men redelijk snel een
officieus antwoord, maar er gaat in de praktijk tijd overheen totdat de officiële bevestiging wordt
verkregen. Dit leidt tot onzekerheid voor de projectuitvoerder en tot vertraging omdat niet zeker is of
het wijzigingsverzoek ook daadwerkelijk wordt geaccepteerd. Om hierop vooraf bij de
projectindiening te anticiperen is het denkbaar om de output op gepast detailniveau (niet te
gedetailleerd, maar wel binnen de kaders) te presenteren.
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5.3

Verschillen tussen de LEADER-gebieden
Naast overeenkomsten zijn er ook een aantal verschillen tussen de LEADER-gebieden Holland
Rijnland en Polders met Waarden. In deze paragraaf zetten we de belangrijkste verschillen op een
rij en geven, voor zover dat mogelijk is, ook een verklaring voor de gevonden verschillen tussen de
LEADER-gebieden.
Uitgangspositie
Er is een duidelijk verschil in uitgangspositie tussen de twee gebieden. Zo bestaat Holland Rijnland
als samenwerkingsverband al langer. De juridische basis voor de regionale samenwerking is een
gemeenschappelijke regeling die de samenwerking tussen de dertien samenwerkende gemeenten
regelt. Gemeenten hebben zelf de keuze of zij collegeleden, raadsleden of een combinatie hiervan
afvaardigen in het Algemeen Bestuur. Door de gemeenschappelijke regeling is er al sprake van
een geformaliseerde vorm van samenwerking waarop kon worden aangesloten met het LEADERprogramma en dit programma ook beter is verankerd in de regio. Door de al bestaande
samenwerkingsvorm is ook de vereiste voorfinanciering van het LEADER-programma in Holland
Rijnland vergemakkelijkt.
Een dergelijke samenwerking was niet aanwezig in het LEADER-gebied Polders met Waarden.
Daarbij komt dat dit gebied een samenvoeging is van twee eerdere LEADER-gebieden en het
nieuwe gebied Gouwe Wiericke. Als samenwerkingsvorm is gekozen voor een stichtingsvorm,
waardoor het aangaan van financiële verplichtingen en de noodzakelijke voorfinanciering niet
mogelijk was. Een complicerende factor in het kader van LEADER is bovendien de bestuurlijke
herverdeling op 1 januari 2019 toen de gemeente Vianen fuseerde met de naburige Zuid-Hollandse
gemeenten Leerdam en Zederik tot een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden die werd ingedeeld bij
de provincie Utrecht. Hierdoor kreeg het LEADER-gebied Polders met Waarden niet alleen te
maken met de provincie Zuid-Holland, maar eveneens met de provincie Utrecht.
Organisatie
Zoals in hoofdstuk 4 al aangegeven is de samenwerking binnen Polders met Waarden in de
beginperiode niet optimaal geweest. Zo is vanwege verschil van inzichten en ambitieniveau de
samenwerking met de gebied coördinator in Polders met Waarden eind 2018 formeel beëindigd,
hetgeen invloed heeft gehad op de voortgang. Vanwege de tijd die nodig was om een nieuwe
coördinator te benoemen kon pas in mei 2019 de uitvoering van het programma in Polders met
Waarden weer in volle omvang worden opgepakt. In het LEADER-gebied Holland Rijnland is verder
gegaan met dezelfde coördinator als in de overige programma periode, waardoor de samenwerking
binnen de regio vanaf het begin beter was verankerd in vergelijking met Polders met Waarden.
Projectuitvoering Polders met Waarden loopt iets achter op Holland Rijnland
De genoemde organisatorische veranderingen in Polders met Waarden hebben er tevens voor
gezorgd dat het programma pas later op gang is gekomen in vergelijking met Holland Rijnland. Na
beëindiging van de samenwerking met de oorspronkelijke coördinator en de aanstelling van de
nieuwe coördinator voor Polders met Waarden, is het LEADER-programma goed op stoom
gekomen en is de opgelopen achterstand door de gerealiseerde versnelling inmiddels ingelopen.
Dit blijkt ook uit de cijfers, die laten zien dat beide gebieden nu bijna vrijwel het volledige budget
gecommitteerd hebben.
Grootte en samenstelling LAG
Binnen LEADER is de LAG een belangrijke instrument voor de aansturing van het programma op
gebiedsniveau. De LAG voert de eerste beoordeling van aanvragen uit en toetst, via een
beoordelingsformulier, of het voorstel voldoet aan de in de LOS gestelde doelen. Vervolgens
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adviseert de LAG de provincie over de mogelijke toekenning van een subsidie. Regio’s zijn in
principe vrij om naar eigen inzicht een LAG samen te stellen uit vertegenwoordigers van relevante
partijen uit de regio.
In Polders met Waarden is gekozen voor een LAG bestaande uit 7 leden. De LAG in Holland
Rijnland is met 11 leden groter, maar is vervolgens opgesplitst in twee deelgroepen. Naast omvang
van de LAG is ook sprake van een verschil in samenstelling. In Holland Rijnland ligt de nadruk
meer op leden die een inhoudelijke binding hebben met een bepaald onderwerp of doelgroep. In
Polders met Waarden ligt de nadruk qua samenstelling meer op bestuurlijk vlak, vanwege de
betrokkenheid van een burgemeester en wethouder. Een voordeel hiervan is dat het LEADERprogramma hierdoor beter is geborgd en er ook op bestuurlijk vlak sprake is van een groter
draagvlak, maar hiertegenover staat dat er meer afstemming nodig is voor de noodzakelijke
inhoudelijke keuzes.
Een combinatie van beide lijkt hierbij de beste oplossing te zijn voor de toekomst, om zowel
bestuurlijke als inhoudelijke borging te garanderen. Hier komen we in de aanbevelingen op terug.
LOS en thema’s en uitwerking in indicatoren
Bij aanvang van de nieuwe LEADER periode is door de LAG in beide gebieden een Lokale
Ontwikkelingsstrategie (LOS) opgesteld. Uit een vergelijking van beide strategieën komt naar voren
dat de LOS Holland Rijnland in vergelijking met Polders met Waarden specifieker is in
doelstellingen en indicatoren. Een dergelijke opzet biedt een meerwaarde bij een goed opgezet
monitoringsysteem, waardoor er tijdens een evaluatie eenduidigere conclusies getrokken kunnen
worden en tijdens de uitvoering beter bijgestuurd kan worden.
Communicatie
De verschillen tussen beide LEADER-gebieden worden ook zichtbaar in de wijze van
communicatie. Zo zijn er door Holland Rijnland een aantal ‘innovatie-cafés’ georganiseerd in de
periode voor corona toen dat nog mogelijk was. Tijdens zo’n bijeenkomst kregen nieuwe initiatieven
de gelegenheid om zichzelf te presenteren en vertelden ‘oude’ initiatieven over hun ervaringen met
het programma. De communicatie van Polders met Waarden liep aanvankelijk (tot 2019) achter en
werd daarna bemoeilijkt door corona, maar is na het wegvallen van de beperkende maatregelen
wel op gang gekomen.
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6

Verbeterpunten en aanbevelingen

6.1

Verbeterpunten en aanbevelingen op het gebied van de governance
De volgende verbeterpunten en aanbevelingen kunnen gedaan worden op het gebied van de
governance:
1. Borg het bottom-up karakter van LEADER
LEADER draagt bij aan de leefbaarheid op het platteland. Dit doet zij door bottom-up projecten te
financieren, hetgeen in hoge mate wordt gewaardeerd vanuit de betrokken partijen uit de regio.
Dit bottom-up karakter moet ook in de volgende programmaperiode zo veel als mogelijk worden
geborgd. De gevolgde procedure van het werven en selecteren van projecten maakte dit in de
afgelopen programmaperiode mogelijk en moet worden gecontinueerd. De externe communicatie
moet om die reden ook in de volgende periode gericht blijven op burgers (door te inspireren en te
motiveren om projecten te starten) en lokale, regionale en nationale overheden (via het creëren
van draagvlak en beleidsmatige ondersteuning).
2. Zorg dat er geen dubbele controledruk wordt gevoeld door de projecten
Wat betreft governance is RVO.nl formeel eindverantwoordelijk, maar in het geval van ZuidHolland is ervoor gekozen om de provincie als voorportaal in te zetten. Dit zou in theorie moeten
leiden tot een gestroomlijnder proces, maar blijkt in de praktijk juist vertragend te werken omdat
zaken tweemaal worden gecontroleerd en/of trajecten onnodig worden vertraagd omdat feitelijk
een extra schakel in het aansturings- en verantwoordingsproces is ingebouwd. Om in de nieuwe
programmaperiode te voorkomen dat procedures dubbel worden belegd en de kans op onnodige
vertragingen te verkleinen, verdient het aanbeveling de controleprocedures gestroomlijnder plaats
te laten vinden en bij één partij te beleggen. Vanwege de verplichte rol en verantwoordelijkheden
van RVO.nl zou gekeken moeten worden naar de specifieke rol en invulling van de provincie
Zuid-Holland.
3. Beleg de bestuurlijke borging anders wanneer de wijze van cofinanciering wijzigt
De cofinanciering gaat in de volgende programmaperiode via de provincie Zuid-Holland lopen
lopen. Voordeel van deze benadering is het vereenvoudigen van de procedures rondom de
gemeentelijke cofinanciering. Keerzijde is dat het bottom-up karakter hierbij in het geding komt,
wanneer projecten niet aansluiten bij provinciaal beleid, terwijl ze lokaal wel wenselijk zijn en
waarde toevoegen. Bestuurlijke en lokale borging moet daarom beter belegd worden. Hier komen
we in het volgende punt op terug.
4. Betrek gemeenten beter in de uitvoering
Betrek de gemeente beter door bijvoorbeeld boven de LAG een bestuurlijke stuurgroep aan te
stellen, bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordigers vanuit de betrokken gemeenten. Dit geldt
zeker als de gemeenten niet meer verplicht worden cofinanciering bij te dragen aan projecten.
Voorafgaand aan de nieuwe programmaperiode is het contact intensief en wordt er momentum
gecreëerd bij zowel bestuurders als ambtenaren. Zorg dat dit niet verloren gaat in het vervolg van
het programma, door op gezette tijden bijeenkomsten te organiseren met gemeenten, digitale
flyers te maken van mijlpalen en door het gezamenlijk opstellen van een Raadsbrief op de
bereikte effecten om de meerwaarde van de uitgevoerde LEADER-projecten inzichtelijk te
maken. Meer algemeen kan uiteraard ook samen met de gemeenten worden bezien wat er
mogelijk is om (al dan niet samen met het programmabureau) over afgeronde projecten te
communiceren. Tenslotte is ook de afbakening van een regio relevant. Provincies zijn in principe
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vrij om een regio af te bakenen. Gelet op de wens om ideeën van onderop te genereren is het
daarbij van belang om de afbakening van een regio niet te ruim te nemen en zo goed als mogelijk
aan te sluiten bij de lokale identiteit en de bestaande structuren. Deze identiteit en structuren
moeten vervolgens ook goed worden verankerd in de LAG.
5. Behoud de LAG want de rol van de LAG is evident
In de uitvoering van het LEADER-programma is de rol van de LAG evident. De LAG zorgt in
principe voor korte lijnen en binding met de bewoners en ondernemers in het gebied waardoor
het LEADER-programma ook zo goed als mogelijk kan aansluiten bij de wensen en eisen van de
plattelandsbevolking en de ondernemers in het gebied. Leden van de LAG spelen ook een
belangrijke rol in het voelen wat in een gebied leeft onder de bevolking en ondernemers.
LEADER is immers vooral bedoeld om projecten van onderop tot stand te brengen.
Voor de nieuw programma periode is het wel gewenst om na te denken over de omvang van de
LAG. De groep moet bij voorkeur niet te groot zijn omslagvaardig te kunnen opereren, maar wel
voldoende binding hebben met de thematiek en de regio en er moet gezorgd worden voor
bestuurlijke borging. De ideale omvang wordt ook bepaald door de breedte van het nieuwe
programma. Als qua strategie wordt ingezet op een brede thematiek, zal ook de inhoudelijke
omvang van de LAG breder moeten zijn. Het is eveneens van belang om vooraf na te denken
over de inzet en de commitment van de leden. Uit de gevoerde gesprekken kom naar voren dat
van de leden van de LAG een behoorlijke inspanning wordt gevraagd, maar dat dit op voorhand
niet altijd duidelijk is gecommuniceerd. Dit heeft in Polders met Waarden er bijvoorbeeld voor
gezorgd dat de LAG in het begin niet optimaal heeft gefunctioneerd, hetgeen ook zijn weerslag
heeft gehad op de voortgang van het programma. Voor de toekomst zou nagedacht kunnen
worden om met name de bestuurlijke borging ook beter in te bedden.
6. Zorg dat er voorfinanciering beschikbaar komt
In het LEADER-programma komen de toegezegde subsidiebedragen pas beschikbaar op het
moment dat het project inhoudelijk is goedgekeurd en aan de verantwoordingsvereisten is
voldaan. Door deze werkwijze moeten projectuitvoerders de noodzakelijke uitgaven
voorfinancieren en krijgt men pas na verloop van tijd betaald. Het relatief lang wachten op
betalingen is, zeker voor de kleinere partijen met minder financiële armslag of bijvoorbeeld
stichting zonder eigen middelen, een belangrijke drempel om projecten te kunnen uitvoeren. In de
volgende programmaperiode zou dit beter moeten worden geregeld, bijvoorbeeld door vooraf een
fonds in te stellen waarop aanspraak kan worden gemaakt. De signalen op dit moment zijn
overigens dat hier in het NSP inderdaad mogelijkheden toe komen.

6.2

Verbeterpunten en aanbevelingen voor de LAG
De verbeterpunten en aanbevelingen die hieruit volgen voor de LAG zijn:
7. Projectselectie vergt veel tijd maar loont wel, zet dit dus voort
Een belangrijk kenmerk van LEADER is dat projecten van onderop tot stand komen, een lokale
binding hebben en bovendien binnen de regio tot samenwerking en netwerk vorming leiden. Met
name de wens om van onderop, vanuit de regio, projecten tot stand te brengen leidt tot veel
enthousiasme en veel ideeën voor de opzet en invulling van een project.
Uit de voorafgaande analyse en de gesprekken met de LAG’s komt naar voren dat de ideeën een
bonte mengeling zijn van rijp en groen en vaak nog niet goed is nagedacht over de inpasbaarheid
binnen LEADER. Vanuit de LAG in beide gebieden is er bewust voor gekozen om partijen met
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een idee voor een LEADER-project vanaf het begin goed en intensief te begeleiden. Door deze
werkwijze wordt het kaf van het koren gescheiden en worden de resterende projecten ‘LEADER
waardig’ gemaakt en naar een hoger niveau te getild.
Dit traject is vanwege de hoeveelheid aan ideeën en de benodigde begeleidingstijd weliswaar
arbeidsintensief voor de LAG en de coördinatoren, maar de resultaten uit de analyse laten ook
zien dat deze inzet zich later terugbetaalt. Zo is het niet gebruikelijk dat de provincie projecten
met een positief advies vanuit de LAG afkeurt. De tot nu toe uitgevoerde en afgeronde projecten
zijn inhoudelijk succesvol afgerond en de verwachting is dat hetzelfde zal gelden voor de
projecten die nog in uitvoering zijn. De relatief intensieve begeleiding bij de ontwikkeling van idee
naar concrete projectaanvraag wordt bovendien over de gehele linie breed gewaardeerd door de
initiatiefnemers van de in uitvoering genomen projecten. Gelet op het voorafgaande is het naar
ons idee wenselijk en noodzakelijk om de gevolgde werkwijze voor de begeleiding in de
aanvangsfase ook in de nieuwe programmaperiode voort te zetten.
8. Maak gebruik van best practices
LEADER kent een relatief lange doorlooptijd. Omdat de projecten overwegend beperkt zijn in
omvang zijn er ook veel verschillende aanvragers bij betrokken. Vaak zijn dit aanvragers die
slechts incidenteel met subsidietrajecten zoals LEADER te maken krijgen en de uitvoering van
een LEADER-project er vaak bij doen naast hun reguliere werkzaamheden. Door deze
achtergrond is de opgebouwde en aanwezige kennis over LEADER vaak versnipperd en niet
altijd voor iedereen goed ontsloten.
Omdat LEADER inmiddels een lange traditie kent en er een nieuwe programma periode aankomt,
is het zaak om de opgebouwde kennis zo goed mogelijk te bewaken en te gebruiken. Hierdoor
hoeft het wiel niet telkens opnieuw te worden uitgevonden. Er moet worden voorkomen dat
onnodige fouten in de uitvoering en met name ook de verantwoording worden gemaakt. Gelet op
de problemen die worden ervaren tijdens de uitvoering van een LEADER-project is een belangrijk
aandachtspunt de inzet en de wijze van verantwoording van de ureninzet. Deze verantwoording
is meestal pas aan het eind relevant. Indien de verantwoording dan niet adequaat is opgezet en
uitgevoerd, is het achteraf vaak lastig om dit alsnog te herstellen.
Een ander aandachtspunt is de definiëring van de output in de subsidieaanvraag en het
bijbehorende projectvoorstel. Hierbij is het zaak om de gewenste output in de subsidieaanvraag
niet te gedetailleerd te definiëren, om het risico te verminderen dat de gedefinieerde output
uiteindelijk niet wordt gehaald. Vanuit de EU regelgeving is een gedetailleerde omschrijving van
de output ook niet vereist, maar is het wel van belang om te realiseren wat men vooraf heeft
beschreven.
9. Blijf projectaanvragers bijstaan in het formuleren van resultaten Voor de nieuwe
programmaperiode er op landelijk niveau gedacht aan verminderde nadruk op de verantwoording
van de output van projecten en de ingezette middelen en meer op de verantwoording van het
behalen van het resultaat binnen projecten. Om hiermee daadwerkelijk de controledruk te
verminderen is het noodzakelijk om het resultaat op eenduidige wijze bij aanvang van het project
te definiëren, voorbeelden hier van zijn bijvoorbeeld het aantal gerealiseerde banen, of de
hoeveelheid CO2 reductie. Deze verandering van werkwijze vraagt om goede inpassing in de EUregelgeving, maar ook dat partijen het resultaat afdoende vooraf weten te definiëren.
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10. Versterk de begeleiding tijdens de uitvoering
Zoals in de voorafgaande hoofdstukken al aangegeven, is er brede waardering voor de
totstandkoming en de ondersteuning door de coördinatoren en vanuit de LAG bij het opstellen
van het projectplan. Uit de gevoerde gesprekken met projecteigenaren komt echter naar voren
dat, met name gedurende de uitvoering, de aandacht vanuit het LEADER-programma verslapt.
Dit kan in de praktijk problemen opleveren met name als de verantwoording niet op orde is en dit
achteraf lastig te herstellen is.
Om die reden is het gewenst om gedurende de projectuitvoering meer aandacht te besteden aan
pro-actieve begeleiding. In de afgelopen programmaperiode is vanuit de LAG, door de
coördinatoren en door de provincie Zuid-Holland in beide gebieden weliswaar gecommuniceerd
dat men altijd met vragen terecht kan, maar dit vereist wel dat een dergelijke vraag of daarmee
samenhangende probleem ook op voorhand door een projectuitvoerder wordt erkend. Uit de
gesprekken blijkt dat hiervan niet altijd sprake is en bij te late erkenning van een probleem wordt
het lastiger om met een geschikte oplossing te komen.
Om de tussentijdse begeleiding te verbeteren is het aan te bevelen om een projectcoach te
benoemen die na de opstartfase samen met de projectuitvoerders bekijkt of de verantwoording
voldoet aan de gestelde eisen, als dat niet zo is concrete verbeterstappen benoemen en daar ook
vervolgens op toezien. Uiteraard zijn ook andere modellen mogelijk. Vanuit het beschikbare
LEADER-budget kunnen hiervoor in de nieuwe programmaperiode middelen worden vrijgemaakt.
. Een vraag voor de governance is of dit een taak van de LAG is of een taak voor de provincie.
Wanneer dit vanuit de LAG zou moeten, moet dit uit de lopende kosten van de LAG gefinancierd
worden. Wanneer dit een provinciale taak is, moet dit uit het landelijke budget voor ondersteuning
komen.
11. Stel de bovengrens van LEADER bijdragen per project niet te laag
De financieringsgrens die wordt gesteld aan projecten is mede bepalend voor de wijze van
uitvoering van het programma. Wij adviseren om voor de nieuwe programmaperiode goed na te
denken over de grens voor de minimale en maximale bijdrage. Door deze grens zo hoog mogelijk
te leggen wordt aan projectuitvoerders ook meer mogelijkheden geboden om voldoende middelen
ter beschikking te hebben voor de noodzakelijke verantwoording van het project en de
administratieve afhandeling daarvan. Een te hoge subsidiegrens beïnvloedt echter de animo om
projecten in te dienen. In dat geval komt immers ook de noodzakelijk private bijdrage hoger te
liggen en om aan deze eis te voldoen moet een partij ook over de noodzakelijk financiële
middelen beschikken. Tegelijkertijd moet er ook voor gewaakt worden niet te kleine projecten
goed te keuren. Door de hoge administratieve lasten voor Europese subsidies voor projecten,
moet het totaalbedrag niet te klein zijn. Anders wegen de administratieve kosten niet op tegen de
baten vanuit de subsidie.
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Interviews

Tabel B1
LAG

.Lijst met geraadpleegde persnonen en instellingen
Goedgekeurde

Gemeenten/

Negatief beschikte

Projecten

gebiedspartijen

Projecten / geen
aanvraag ingediend

Holland

K. en M. van Kampen

A. Ditmir

J. Harteveld

Rijnland

De Hartebaan

Gemeente Alphen aan den

Beweegpark NoordAA

Rijn

Fit

J. van Lint

Y. Peters

L. van Zwieten

Drijvende tuinkamers

Gemeente Hillegom

Limes fietstocht

M. de Jong

W. Bouwman

R. van den Boogaard

Hihahut

Gemeente Nieuwkoop

Kooksaam

V. van der Krogt

M. Balk

Natuurboerderij Buitenplaats

To-maat

Molenwei
L. van Zwieten

A. van den Berg

Limes Classic 2.0

Regenwateropvang en
smart grid

R. Koeleman
Local2local circular orchids
P. Boer
Circulaire hooiberghutten
W. Kranenburg
De Tureluur
P. Mathot
Tuinen van Boskoop
H. Veenema
Gras-groene verbinding
S. J. van Abswoude
Betekenisvol bezoekerf Hoeve
Kazan
M. Kraan
Wagenloods Landlustweg
Polders

M. Hensen

R. Scholten

met

TopSurf

Gemeente Bodegraven-

Waarden

Reeuwijk
E. van den Berg

A. Visser & G. Pardoel

Gespreide Herberg

Gemeente Krimpenerwaard

A.J. Broere

M. Trouwborst

Weids Bloemendaal

Gemeente Molenlanden

K. Commijs

S. Veerman

Bezoek Gerrit

Regio AlblasserwaardVijfheerenlanden

P. van Schaik
Poort van de Krimpenerwaard
H. Engelsman & M. Sol
Overige

Provincie Zuid-Holland
H. Grit
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LAG

Goedgekeurde

Gemeenten/

Negatief beschikte

Projecten

gebiedspartijen

Projecten / geen
aanvraag ingediend

RVO.nl
T. Kok
Regiebureau POP
J. Rutten
Provincie Utrecht
(Vijfheerenlanden)
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Bijlage: Onderzoeksvragen

Onderzoeksvraag
1)

Effectiviteit

a)

Een van de aanbevelingen uit het evaluatierapport van 2012 was om voor
de nieuwe (huidige) programma een grotere focus aan te brengen in
thema’s en doelen. Is dit gebeurd? Op welke manier? Hoe is dit van
invloed geweest op de effectiviteit van de uitvoering van het programma?

b)

Worden de in de LOS opgenomen doelstellingen en resultaten gehaald?
In welke mate?

c)

Wanneer de doelstellingen en resultaten niet of maar gedeeltelijk worden
behaald, wat zijn hiervoor aan te wijzen redenen?

d)

Heeft het LEADER-programma toegevoegde waarde voor de aanvragers,
heeft het LEADER-programma en de LEADER aanpak toegevoegde
waarde voor het gebied en voor de realisatie s van lokale een regionale
beleidsdoelen?

e)

In hoeverre is met het programma ook sociaal kapitaal gemobiliseerd en
ingezet? Heeft het programma geleid tot een grotere sociale cohesie en
meer samenwerking?

2)

Duurzaamheid

f)

Hoe zijn de verschillen tussen de LEADER-gebieden te verklaren?

a)

Zijn projectresultaten ook op langere termijn levensvatbaar gebleken?

en spin off

Functioneren de LEADER-projecten nog conform de doelstelling

effecten

waarvoor subsidie werd verleend? Zo niet, wat is de reden van stoppen
c.q. wijzigen van de doelstelling?
b)

Hebben de projecten een bredere sociaaleconomische impact gehad? Zo
ja, waaruit bestaat deze en is deze impact van tijdelijke of permanente
aard?

c)

Is er in het project samengewerkt met andere gebiedspartijen? Zo ja, met
welke en wat hun rol in het project? Welke voordelen hebben de
projecten deze partijen van deze samenwerking gehad?

d)

Is na afloop van het project ook nog met deze partijen samengewerkt c.q.
is met nieuwe partijen samenwerking aangegaan?

e)

Is voor de uitvoering van projecten gebruik gemaakt van diensten van
derden? Zo ja, kwamen deze uit de eigen regio of van daarbuiten?

f)

Zijn er andere (gewenste en ongewenste) neveneffecten opgetreden als
gevolg van het LEADER-programma op het gebied van: omzet,
werkgelegenheid, milieu, natuur en landschap, cultuurparticipatie,
educatie, bezoekersaantallen, bekendheid van het gebied en andere
effecten.

3)

De LEADER-

a)

De LEADER-aanpak omvat zeven aspecten: bottom-up, gebiedsgericht,

aanpak en

innovatie, multisectorale samenwerking, integraal, netwerkvorming en

LEADER-criteria

voorbeeldwerking. In hoeverre komen deze aspecten terug in de
beschikte projecten?
b)

Heeft de specifieke LEADER aanpak (betrekken bewoners,
samenwerking, begeleiding door de LAG) geleid tot meerwaarde voor de
projecten? Zo ja, welke?
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Onderzoeksvraag
4)

Communicatie

a)

en kennis-

Hoe is de communicatie in het gebied georganiseerd en hoe effectief is
deze? Hoe bekend is de LEADER aanpak in jullie regio?

deling
b)

Is op actieve wijze getracht om de bij de en door de projecten opgedane
kennis en ervaringen te delen en op welke wijze en met welk resultaat?

c)

Op welke wijze en met welk resultaat is kennis en ervaring gedeeld met
collega LEADER-gebieden?

d)

In hoeverre en met welk resultaat waren het netwerk en de kennis binnen
en tussen de LAG’s beschikbaar en ingezet voor het behalen van de
doelstellingen van de LOSsen?

e)

In hoeverre was de beschikbaarheid van het netwerk van de LAG-

a)

Wat zijn de belangrijkste problemen in procedures en in richtlijnen

coördinator aanwezig en bepalend?
5)

Efficiëntie

(geweest)? (aanvragers, coördinatoren, LAG-leden, provincie en RVO,
gemeenten en waterschappen)
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Over Ecorys

Ecorys is een toonaangevend internationaal onderzoeks- en adviesbureau dat zich richt op de
belangrijkste maatschappelijke uitdagingen. Door middel van uitmuntend, op onderzoek gebaseerd
advies, helpen wij publieke en private klanten bij het maken en uitvoeren van gefundeerde
beslissingen die leiden tot een betere samenleving. Wij helpen opdrachtgevers met grondige
analyses, inspirerende ideeën en praktische oplossingen voor complexe markt-, beleids- en
managementvraagstukken.
Onze bedrijfsgeschiedenis begon in 1929, toen een aantal Nederlandse zakenlieden van wat nu
beter bekend is als de Erasmus Universiteit, het Nederlands Economisch Instituut (NEI) oprichtten.
Het doel van dit gerenommeerde instituut was om een brug te slaan tussen het bedrijfsleven en de
wereld van economisch onderzoek. Het NEI is in 2000 uitgegroeid tot Ecorys.
Door de jaren heen heeft Ecorys zich verspreid over de wereld met kantoren in Europa, Afrika, het
Midden-Oosten en Azië. Wij werven personeel met verschillende culturele achtergronden en
expertises, omdat wij ervan overtuigd zijn dat mensen met uiteenlopende eigenschappen een
meerwaarde kunnen bieden voor ons bedrijf en onze klanten.
Ecorys excelleert in zeven werkgebieden:


Economic growth;



Social policy;



Natural resources;



Regions & Cities;



Transport & Infrastructure;



Public sector reform;



Security & Justice.

Ecorys biedt een duidelijk aanbod aan producten en diensten:


voorbereiding en formulering van beleid;



programmamanagement;



communicatie;



capaciteitsopbouw (overheden);



monitoring en evaluatie.

Wij hechten waarde aan onze onafhankelijkheid, onze integriteit en onze partners. Ecorys geeft om
het milieu en heeft een actief maatschappelijk verantwoord ondernemingsbeleid, gericht op
meerwaarde voor de samenleving en de markt. Ecorys is in het bezit van een ISO14001-certificaat
dat wordt ondersteund door al onze medewerkers.
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Sound analysis, inspiring ideas
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