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Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

Verslag vergadering Lokale Aktie groep Leader Noord Overijssel 
 
Datum:   7 maart 2016, aanvang 19.30 uur  
 
Aanwezig: Leo Elfers (voorzitter), Carry Abbenhues, Alex Dekker, Lisanne Gerritzen, Frida 

Hengeveld, Marga Hoogendoorn, Miriam Slomp-Dekkers, Arie Moning (provincie), 
Jan Boxum (verslag)   

Afwezig:   Dick Altena, Karola Schröder (beiden mka)   
 
 
 
1.  Opening / mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er is bericht van verhindering van 
Karola Schröder en Dick Altena, beiden wegens ziekte. 
Mededelingen: de LAG neemt kennis van de bij de agenda gevoegede mededelingen: 
- startbijeenkomst voor LAG leden: de pro0vincie organiseert op 24 maart a.s., in Nijverdal een 
startbijeenkomst voor de LAG leden van alle vier LEADERgebieden binnen Overijssel.  
- concept-openstellingsbesluit: GS willen per 1 april a.s. de eerste trance openen waarbinnen 
projectvoorstellen kunnen worden ingediend. De LAG neemt kennis van de concept 
openstellingsbesluit 
 
2.   Verslag vergadering d.d. 25 januari 2016 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, er zijn geen vragen of opmerkingen nat aanleiding van het 
verslag. 
 
3.   Projectbespreking 
De LAG bespreek de oriënterende projectvoorstellen van de volgende voorgelegde projectideeën: 

 
- Opslagschuur ijsclub ‘Ons belang Dwarsgracht   

• Het project sluit niet goed aan bij de inhoudelijke thema’s waarbinnen LEADER op zoek is 
naar te ondersteunen projecten 

• Ook is het niet genoeg vernieuwend en integraal 
• Daarmee scoort het project ook niet genoeg op het criterium ‘value for money’  
Conclusie: dit project is onvoldoende LEADERwaardig. 

 
- The American tour 

• het project sluit deels aan op het thema ‘verbinden aanbieders recreatie en toerisme’ maar 
past in zijn uitwerking niet bij de eigen gebiedsidentiteit die we willen versterken. 

• de mate van samenwerking tussen meerdere partijen is – zeker in het licht van de hoogte van 
de investeringen-  zeer beperkt. Vanuit LEADER perspectief is de value for money 
(verwachte opbrengst in brede zin) dan ook te beperkt. 

Conclusie: het project is in deze opzet onvoldoende LEADERwaardig.  
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- Willemsoord, een weldadig oord. 
• De LAG is positief over het idee van het project. 
• het project zal voor een deel  ook buiten ons LEADERgebied plaats vinden, onder meer in 

het LEADERgebied Zuidwest Drenthe. Dat pleit er voor om te onderzoeken of het project 
tezamen met het Drentse LEADERgebied ontwikkeld kan worden. 

Conclusie: Om het plan en de opmerkingen van de LAG daarop nog eens te bespreken zal de 
initiatiefnemer uitgenodigd worden om het plan toe te lichten in de LAG- vergadering. 

 
- Uitkijktoren IJhorst 

• De uitkijktoren zal zeker een aantrekkelijke toevoeging van de recreatieve beleving voor 
IJhorst betekenen 

• de toren staat toch teveel op zichzelf, zonder verdere inhoudelijke verbinding met de 
toeristisch recreatieve sector.  

Conclusie: het project is in deze opzet onvoldoende LEADERwaardig; het heeft te weinig echte 
verbinding met andere toeristisch recreatieve elementen. 

 
- Brouwerij Geytenhorn 

• De LAG is positief over het idee van het project. 
• het project zal nog verder verbreed kunnen worden om de LEADERwaardigheid te 

versterken. Dat geldt bijvoorbeeld voor de inzet van jongeren en onderwijs bij het plan. 
Conclusie: Om het plan en de opmerkingen van de LAG daarop nog eens te bespreken worden 
de initiatiefnemers uitgenodigd om het plan toe te lichten in de LAG-vergadering. 

 
- De Vechtliner 

• Het projectvoorstel zou een waardevolle invulling van het thema ‘verbinden aanbieders 
recreatie en toerisme’ kunnen zijn. Uit de omschrijving blijkt echter niet dat andere 
recreatieve ondernemers/aanbieders actief een rol spelen in het concept waarbij zij ook 
bijdragen en revenuen binnen halen.  In die zin is de opzet niet integraal genoeg, is er weinig 
sprake van samenwerking: gezamenlijke verantwoordelijkheid. In deze opzet is het alleen 
een vervoermiddel met weinig verdere economische uitstraling.  

Conclusie: Het zou kansrijk kunnen worden indien de plekken waar de boot aanlegt, zorgt voor 
economische of maatschappelijk rendement. Genoemd worden o.m. de Vechtanjerpunten en 
meerdere locaties langs de Vecht (o.a. ook door samenwerking tussen meerdere ondernemers) 

 
- Boeren fun  run Staphorst 

• Dit evenement, dat ook elders wordt uitgevoerd, is nu erg populair, maar het is de vraag of 
het ook op lange termijn houdbaar is. Hoelang renderen dan de investeringen? 

• Het project heeft weinig elementen die een bredere (integrale) maatschappelijke 
ontwikkeling in gang zet: er is weinig sprake van samenwerking  

• Veel van de kosten zitten in de sfeer van exploitatie die jaarlijks, ook na twee jaar weer 
terug komen. De raming van bepaalde kosten roept vragen op: (€ 20.000 voor PR?) 

Conclusie:  het projectvoorstel is onvoldoende LEADERwaardig. 
 

- Ondernemersacademie “Doen’ 
• Het idee sluit in beginsel aan bij het thema Jongeren en onderwijs, zoals in de LOS bedoeld: 

kansen voor jongeren om in eigen omgeving werkgelegenheid te vinden of te creëren. 
Stimuleren van eigen ondernemerschap sluit daar goed bij aan. 

• De nu voorgestelde aanpak is wel heel erg vanuit het onderwijsperspectief benaderd, het is 
nog erg onduidelijk hoe hard de verbinding met het bedrijfsleven is. De rol en 
verantwoordelijkheid die het bedrijfsleven neemt is niet duidelijk en lijkt ook vrijblijvend. 
Dat blijkt onder meer uit de locatie van waaruit activiteiten worden opgezet: niet vanuit de 
bedrijven zelf. De LAG zoekt naar een grotere verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven 
zelf. 
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• Geconstateerd wordt dat meerdere onderwijsinstellingen met soortgelijke initiatieven bezig 
zijn, zonder dat hier voldoende afstemming tussen zit. De LAG wil eerst meer beeld van 
deze ontwikkelingen, met het oogmerk deze elkaar te laten versterken.  

Conclusie: het projectvoorstel heeft niet de vorm om het te kunnen steunen. 
Frida Hengeveld zegt toe dat zij in haar netwerk binnen het onderwijsveld wil inventariseren 
welke soortgelijke initiatieven er leven. Voor LEADER zou meer samenwerking en samenhang 
van initiatieven kansrijk zijn. 
 

- De Reestdalidylle 
• Het project sluit onvoldoende aan op de inhoudelijke thema’s waaraan Leader steun wil 

geven. 
• Het project heeft te weinig verbinding met andere partijen: er is te weinig sprake van 

samenwerking tussen verschillende partijen. 
• De effecten zijn sterk gericht op één bedrijf, met weinig breed maatschappelijk rendement.  
Conclusie: het projectvoorstel is onvoldoende LEADERwaardig. 

 
-  Streekcentrum Stadzicht 

• De LAG is positief over het idee van het project. 
• Wel wordt geconstateerd dat er meerdere gelijke initiatieven rondom Zwolle lopen die ook 

productie en verkoop van biologische producten willen stimuleren. Afgevraagd wordt of 
hierin ook meer verbinding en samenhang kan worden gebracht waardoor het nog sterker 
wordt. 

Conclusie: Om het plan en de opmerkingen van de LAG daarop nog eens te bespreken worden 
de initiatiefnemers uitgenodigd om het plan toe te lichten in de LAG-vergadering.  

 
- Ontwikkelen en upgraden recreatiegebied Zwarte Dennen 

• met belangstelling neemt zij kennis het planidee: versterking van de recreatieve (en 
economische) betekenis van de Zwarte Dennen (horeca, klimbos, onderhoud 
recreatievoorzieningen) en inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

• De uitwerking van het idee is op veel onderdelen nog erg onduidelijk.  
De initiatiefnemer stelt voor een nadere verkenning uit te voeren: haalbaarheidsplan, 
ondernemersplan, investeringsplan, exploitatieopzet e.d. en refereert naar de bijdrage die 
Leader kan verstrekken voor planuitwerking, de z.g. ontwikkelkansen, van € 5.000. 
Initiatiefnemer benoemt dat dit binnen een commercieel tarief van € 75,- per uur niet 
afdoende is. De LAG meent dat voor het verder doorontwikkelen van dit idee alle 
betrokkenen ook blijk moeten geven van eigen verantwoordelijkheid. Van het bijdragen 
door Leader op basis van commerciële adviestarieven kan geen sprake zijn.   

Conclusie: het project heeft waardevolle elementen, maar het is nog onvoldoende uitgewerkt.  
Een bijdrage van € 5000  als ondersteunende bijdrage voor verdere planuitwerking is 
bespreekbaar. Hiervoor moet ook een duidelijk plan van aanpak zijn, dat inzicht biedt op de 
integrale uitwerking van het idee.     

 
De volgende initiatiefnemers worden uitgenodigd voor een presentatie en discussie op 30 maart a.s.: 

- Willemsoord een weldadig oord 
- Brouwerij Geytenhorn 
- Streekcentrum Stadzicht 

 
4.   Inzet middelen ontwikkelkansen 
De LAG neemt kennis van de passages uit de LOS waarin de mogelijkheden van de 
‘ontwikkelkansen’ zijn aangegeven. Er is een budget van € 150.000 beschikbaar om initiatiefnemers 
een bijdrage geven van maximaal € 5000 per aanvraag om hun projectidee nader uit te werken tot een 
goed voorstel. Daarmee kunnen 30 initiatieven ondersteund worden. De LAG wil de 
toekenningscriteria pragmatisch invullen, zonder teveel regels vooraf. De kwaliteit van het voorstel en 
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de haalbaarheid het idee om tot projectplan te kunnen doorontwikkelen zullen doorslaggevend zijn.  
 
5.   Communicatieacties. 
De LAG neemt met instemming kennis van de volgende uitgezette communicatieacties: 
- Persbericht ten tijde van de publicatie van het openstellingsbesluit door GS van de eerste trance 

per 1 april: (rond 21 maart) 
- Inzet van studenten van CIBAP voor het ontwikkelen van: 
• Een hand-out brochure in een oplage van 500 stuks met de inhoudelijke en procedurele aspecten 

van Leader en het indienen van projectvoorstellen 
• Begeleiding bij de opzet en het gebruik van een facebook- en twitteraccount  
• De productie van een informatief filmpje over Leader Noord Overijssel dar vindbaar is op 

YouTube 
- Aansluiting bij de website van het landelijke Netwerk platteland waarop alle informatieve statische 

informatie vindbaar wordt. 
 
6.   Rondvraag. 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt 
 
7.   Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.45 uur. 
 
 


