
1 

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

Verslag vergadering Lokale Aktie groep Leader Noord Overijssel 
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Schröder, Jan Boxum (coördinator, verslag)   
Afwezig:   Carry Abbenhues, Lisanne Gerritzen, Frida Hengeveld, Marga Hoogendoorn 
 
 
De vergadering begint met een presentatie door Merel van der Wal over haar studie/dissertatie over de 
toepassingsmogelijkheden van computermodellen bij sociaal leren. Het gaat dan om 
perspectiefverandering, c.q. bereidheid bij stakeholders om eigen inzichten en opvattingen bij te 
stellen bij het nemen van beleidsbeslissingen voor de toekomst. Dit speelt bijvoorbeeld bij een 
gebiedsontwikkeling zoals een landinrichting: zijn verschillende belanghebbenden bereid 
computermodellen die veranderingen in het klimaat voorspellen een rol te laten spelen bij het maken 
van keuzes zoals bijvoorbeeld wel of geen waterpeilverandering. Voor boeren werkt zo’n 
beleidskeuze anders uit dan voor natuurbeheerders of bewoners die er toch samen uit moeten komen. 
Het beschikbaar hebben dan dergelijke computermodellen helpt de discussie te structuren. In het 
onderzoek is gemeten wat de invloed van de modellen was bij de te maken keuzes. Een interessant 
verhaal en een leuke discussie!  
 
 
1. Opening / mededelingen 

De voorzitter meldt dat de afwezigen met kennisgeving verhinderd zijn. 
De coördinator meldt de volgende zaken: 
- De provincie heeft op 1 april jl. een eerste trance opengesteld waarin projectaanvragen kunnen 

worden ingediend. De sluitingsdatum is 31 mei. 
- Er is recent een overleg geweest met de ambtenaren van de inliggende gemeenten waarmee de 

actuele ontwikkelingen zijn besproken. Onder meer is ingegaan op de manier waarop de 
gemeente geïnformeerd worden over de projectvoorstellen die bij de LAG op tafel komen en 
hoe communicatie en inzet gemeentelijke cofinancier worden geregeld. Tevens is afgesproken 
dat ook begin wordt gemaakt met bezoeken aan de portefeuillehouders uit de colleges. De 
voorzitter en de coördinator gaan in de loop van dit jaar deze bezoeken afleggen 

- De coördinator meldt dat hij recent bij een bijeenkomst is geweest waarin vanuit het landelijk 
netwerk aandacht is gevraagd voor een goede toepassing van de EU-conformiteitsregels. Die 
zijn op onderdelen anders en scherper dan in de vorige periode.  

- In het verlengde hiervan meldt de coördinator dat er vanuit het landelijk netwerk aandacht is 
gevraagd voor een zorgvuldig opgestelde en helder vastgesteld huishoudelijk reglement waarin 
alle facetten van de werkwijze van de LAG goed zijn beschreven., Het gaat dan o.m. om de 
onafhankelijkheid van de LAG-leden bij de boekbeoordeling van projecten, en andere 
duidelijke regels over de werkwijze van de LAG. In de volgende vergadering zal een nieuw 
concept worden geagendeerd. 
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2. Verslag vergadering 7 maart 2016. 

Er zijn geen inhoudelijke of redactionele opmerkingen, het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Terugblik provinciale bijeenkomst 24 maart in Nijverdal. 
De LAG-leden kijken met tevredenheid terug op de informatieve bijeenkomst voor alle LAG-leden 
vanuit de vier Overijsselse LEADERgebieden. De informatie was inhoudelijk interessant en de 
oefening met het toetsen en beoordelen van projecten was erg leerzaam. Het gepresenteerde 
stroomschema over de procesgang van projectaanvragen was zeer verhelderend en gaf een 
duidelijk beeld van de werkwijze. 

     
4. Stand van zaken projecten. 

De coördinator meldt dat hij al met een groot aantal initiatiefnemers in gesprek is geweest om de 
LEADERmogelijkkeden te verkennen. Sommige zijn kansrijk maar moeten verder uitgewerkt 
worden, andere passen niet in de thema’s van de LOS en gaat het gesprek meer over andere 
realisatiekansen. Een aantal, die al oriënterend in de LAG aan de orde zijn geweest overwegen in 
deze trance in te dienen. In de volgende vergadering zal een overzicht van alle projectideeën op 
tafel komen. 

 
5. Voortgang communicatie. 

De coördinator meldt dat er momenteel gewerkt wordt aan de volgende communicatieacties|: 
- Ontwikkeling algemene Leaderbrochure: deze wordt gemaakt door studenten van het CIBAP in 

Zwolle. In de volgende vergadering zal het concept worden geagendeerd. De LAG wijst op het 
belang om deze brochure snel beschikbaar te hebben 

- Website: Het landelijke Netwerk platteland maakt een website voor het POP3 -programma waar 
ook alle LEADERgebieden hun eigen pagina (‘s) kunnen kringen. Ons gebied zal daar ook 
gebruik van maken. Deze website zal ook in andere communicatie uitingen worden genoemd. 

- Een informatief filmpje over het LEADERproces. Dit filmpje wordt ook gemaakt door 
studenten van CIBAP. Hierin wordt m.n. de thema’s van de LIOS en de procedure uitgelegd. 
Het kan in allerlei digitale communicatie-uitingen worden gebruikt. 

- Facebookpagina: er wordt een eigen facebookpagina aangemaakt. Ook hierbij wordt de hulp 
ingeroepen van de CIBAP-studenten. De coördinator zal de berichten plaatsen 

- Twitter: er wordt, weer met hulp van de CIBAP-studenten een twitteraccount aangemaakt 
waarop ook actuele berichten over LEADER Noord Overijssel naar buiten worden gebracht. 

 
6. Opzet LEADERlabs. 

De LAG stelt dat de inzet van LEADERlabs, zoals bedoeld in de3 LOS, in de komende tijd verder 
opgepakt moet worden. We kunnen vanuit Leader op deze manier zelf ontwikkelingen in gang 
zetten. We zullen vooral moeten kijken op welke thema’s er onvoldoende gebeurt. Er zijn al 
voornemen op het thema jongeren en onderwijs iets te organiseren. De LAG ziet de LEADERlabs 
als goede werkvorm om de juiste initiatieven aan te jagen. 
 

7. Rondvraag 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 

8. Sluiting 
De voorzitter dankt een ieder voor de inbreng en sluit de vergadering. 

 
  

Vastgesteld in de LAG-vergadering d.d. 6 juni 2017 
L.V. Elfers, voorzitter           J. Boxum, coördinator 
 
 
…………………….           ……………………. 


