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Verslag vergadering Lokale Aktie groep Leader Noord Overijssel 
 
Datum:   3 november 2016  
 
Aanwezig: Leo Elfers (voorzitter), Dick Altena, Alex Dekker, Lisanne Gerritzen, Frida 

Hengeveld, Carry Abbenhues, Marga Hoogendoorn, Miriam Slomp-Dekkers, Jan 
Boxum (verslag)   

Afwezig:   Karola Schröder (mka) 
 
 
1.  Opening / mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
Hij meldt dat Karola Schröder verhinderd is. Zij heeft haar inbreng voor de discussie schriftelijk 
aangereikt. Dit zal bij de beraadslaging worden betrokken.  
De coördinator geeft aan dat van de twee projecten waarover in de vorige vergadering een advies is 
opgesteld, nu de beschikking is uitgegaan. Kopieën hiervan zijn als bijlage meegezonden bij de 
stukken. 
Voorts meldt de coördinator dat er voor het thema ‘jongeren en onderwijs’ zoals beschreven in de 
LOS, een werkgroep bezig is hiervoor meer gerichte initiatieven van de grond te krijgen. Frida 
Hengeveld en Jan Boxum zijn vanuit de LAG hierbij betrokken. Het verslag van de bijeenkomst van 
deze werkgroep van 29 juni 2016, als bijlage met de stukken meegezonden. Frida Hengeveld geeft aan 
dat de werkgroep, samen met de doelgroepen (jongeren, onderwijs, bedrijfsleven), bijeenkomsten wil 
organiseren om tot kansrijke ideeën te komen. Deze bijeenkomsten moeten sub regionaal / lokaal 
worden opgezet. Zij vraagt de mede LAG-leden om in hun omgeving alvast te zoeken naar 
onderwerpen/thema’s die in deze bijeenkomsten aan de orde kunnen komen. Vanuit de werkgroep 
wordt hier nu een vervolg aan gegeven.  
Tenslotte deelt de coördinator mee dat er vanuit het landelijk netwerk van LEADERgebieden de vraag 
is gesteld om als LAG aan te sluiten bij het Europese netwerk van LEADERgebieden binnen de 
ELARD (European LEADER Association for Rural Development). Dit samenwerkingsverband 
beoogt de onderlinge banden te versterken en de gemeenschappelijke belangen te behartigen. De LAG 
onderkent het belang van goede informatie-uitwisseling, maar wil eerst meer informatie over de 
precieze voor- en nadelen. In de volgende vergadering zal hiervoor een voorstel worden geagendeerd. 
Carry Abbenhues vraagt om ook na te gaan wat het standpunt is van de provincie is inzake deze 
organisatie. Dit zal in het komende voorstel worden meegenomen.  

 
2.  Verslag vergadering d.d.15 september 2016 
Tekstueel: opgemerkt wordt dat de redactie bij punt 2 (verslag vorige vergadering) niet geheel juist is. 
Dit zal worden aangepast. Voor het overige wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld en zal op de 
website van Netwerk platteland, kamer Noord Overijssel worden geplaatst.   
Naar aanleiding van: geen opmerkingen.   
 
   
4.  Projecten: 

LEADER  3 Noord Overijssel  

Contactpersoon: 

Jan Boxum, coördinator  

p.a. Gemeente Steenwijkerland 

Postbus 162 

8330 AD  STEENWIJK 

Telefoon 0521 - 53 87 48 

 Mob: 06 13517347 

E-mail jan.boxum@steenwijkerland.nl 
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oriënterend projectvoorstel: 
Kennislab: dit voorstel is ingebracht door Rijnbrink, in opdracht van de bibliotheek Steenwijkerland. 
Het project beoogt de jeugd kennis en vaardigheden bij te brengen op het vlak van techniek en 
creativiteit.  
De LAG meent dat het concept vooral iets voor de stad is waar een hogere maatschappelijke 
dynamiek is en een grotere massa (aan jongeren). Er wordt onvoldoende effect verwacht voor het 
platteland. Ook blijkt onvoldoende dat het idee bottom up tot stand komt, één van de leidende 
principes van LEADER. De LAG komt tot het oordeel dat het project niet zal bijdragen aan de 
doelstelling van de LOS om jongeren meer te binden aan het platteland. Dit zal aan de initiatiefnemers 
worden teruggekoppeld. 
  
   
5.   Samenwerkingsprojecten. 
De LAG neemt kennis van het voornemen van de provincie om een openstellingsbesluit te nemen 
voor de regeling waarmee het mogelijk is om per 1 april 2017 aanvragen te doen voor 
samenwerkingsactiviteiten vanuit de lokale groep. De LAG stemt in met het bij de stukken gevoegde 
concept-openstellingsbesluit.  
Voorts ligt ter bespreking een voorstel  voor om internationale samenwerking aan te gaan met een 
LEADERgebied in Noord België (MarkAante Kempen), aan de hand van het projectvoorstel ‘Unesco-
erkenning als hefboom voor de streek’. Dit betreft het voornemen om de Koloniën van Weldadigheid 
in aanmerking te laten komen voor de Unesco werelderfgoed-erkenning. Hierbij zijn binnen ons 
LEADERgebied de gemeenten Ommen (Ommerschans) en Steenwijkerland (Willemsoord) betrokken.  
Binnen dit samenwerkingsproject moet gezocht worden naar een breed maatschappelijk draagvlak 
voor de Unesco-erkenning door de meerwaarde voor diverse partijen (recreatie en toerisme, 
landbouw, leefbaarheid) te onderzoeken. De LAG is terughoudend om zich hieraan te binden. De 
essentie van dit projectidee is dat het vanuit een bepaald belang noodzakelijk is om draagvlak te 
winnen bij andere belanghebbenden die niet op voorhand hetzelfde nastreven. De LAG heeft het 
gevoel dat als zij hierin stapt, zij partij kiest voor één belang. Dat vindt zij niet haar rol. 
Leader kan wel een rol spelen bij projecten die voortkomen uit het Unescodossier en die dan ook 
bijdragen aan de doelen van de LOS, o.m. op het gebied van recreatie en toerisme 
 
8.  Rondvraag 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Wel merkt de voorzitter op dat het volgende overleg plaats 
vindt op donderdag 15 december a.s. Dan zal ook een vergaderschema voor 2017 worden geagendeerd 
worden. Uitgangspunten voor dit schema zijn: planning RVO voor projectbeoordeling; donderdag als 
vaste vergaderdag, niet zijnde de eerste donderdag van de maand; 3 keer vóór de zomer en 3 keer na 
de zomer. 
 
9.   Sluiting. 
De voorzitter dankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering. 
 
 
 


