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LEADER staat voor plattelandsontwikkeling van onderop en is een onderdeel van het Europees
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. In het gebied Weidse Veenweiden, oftewel het
platteland van Utrecht-West, heeft een zogeheten Plaatselijke Groep een ontwikkelingsplan
opgesteld voor haar gebied. Europa heeft daar vervolgens geld voor beschikbaar gesteld. Maar
LEADER is meer dan alleen een subsidieregeling: het is een aanpak waarbij samenwerking, innovatie
en vernieuwing centraal staan
Tot en met de zomer van 2016 worden de voorbereidingen getroffen voor een derde periode van
zeven jaar met de LEADER-werkwijze. De essentie van de LEADER-werkwijze blijft: ondersteunen van
lokale initiatieven, het belang van samenwerken, doen en ontdekken. Dat doen we met een aanpak
die past bij de netwerksamenleving en bij ideeën van ondernemende bewoners van het gebied.

1. Lokale Ontwikkelstrategie
De Ontwikkelingsstrategie is gericht op (ver)nieuwen(de) uitdagingen voor het gebied ‘’de Weidse
Veenweiden’’ de komend jaren. Het werken de komende periode zal minder subsidiegedreven zijn
en (nog) meer energiegedreven. Zo wil de Aanjaaggroep vanuit de kracht van het gebied bijdragen
aan het vitaal houden van onze waarde(n)volle streek.

2. Ambitie
De ambitie voor de nieuwe LEADER-periode is erop gericht om land-dorp-stad relaties te versterken
rondom drie ‘’sporen’’: Plek voor pioniers, Eigen ketens en kringlopen en Voedsel van dichtbij. De
LEADER-aanjaaggroep wil op die sporen ondersteuning bieden aan initiatieven, processen op gang
helpen en zorgen voor kruisbestuiving.
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3. Uitbreiding LEADER-gebied
Het Leadergebied omvat de komende jaren ook de gehele gemeente Stichtse Vecht en De Bilt.
Verder is het nieuw dat er meer ruimte voor initiatieven in grote kernen (zoals Woerden, Mijdrecht,
IJsselstein, Leidsche Rijn en Utrecht) zal zijn om samen met het buitengebied te werken aan landdorp-stad relaties.

4. Planning
Inmiddels is er een nieuwe LEADER-Aanjaaggroep geformeerd. Hierin zitten: Pieter Verhoeve
(voorzitter), Nicolien Both, Joost Samsom, Ed Breuren, Kees de Jonge, Henno Hak. De groep wordt
nog met één persoon uitgebreid. De LEADER-strategie en thema’s, de aanpak etc. staan beschreven
in de Ontwikkelingsstrategie voor de periode 2015-2020. Deze strategie is in mei 2015 ingediend bij
de provincie en beoordeeld door een landelijke adviescommissie. Eind 2015 is de strategie
goedgekeurd en is de Aanjaaggroep officieel ingesteld. De uitvoering is in het voorjaar van 2016
gestart.

5. Wat is de LEADER-aanpak?
LEADER staat voor plattelandsontwikkeling van onderop en is een onderdeel van het Europees
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. In het gebied Weidse Veenweiden, oftewel het
platteland van Utrecht-West, heeft een zogeheten Plaatselijke Groep een ontwikkelingsplan
opgesteld voor haar gebied. Europa heeft daar vervolgens geld voor beschikbaar gesteld. Maar
LEADER is meer dan alleen een subsidieregeling: het is een aanpak waarbij samenwerking, innovatie
en vernieuwing centraal staan.

6. Contact
Mocht u meer willen weten, of al ideeën voor projecten of activiteiten hebben die passen bij de
nieuwe ambities, kijk dan op onze website of neem contact op met de coördinatoren.
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