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DEEL I BESCHRIJVING VAN DE LOKALE ONTWIKKELINGSSTRATEGIE
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1 Totstandkoming en status Ontwikkelingsstrategie
Deze ontwikkelingsstrategie is gericht op de Grenscorridor N69, het gebied dat ligt ten zuidwesten van
de stad Eindhoven en zich uitstrekt tot de grens met België. Het gebied wordt gekenmerkt door
verschillende landschappelijke eenheden, die gescheiden en verbonden worden door de beken De
Dommel, De Run, Tongelreep, Beekloop en de Keersop. In dit landschappelijk aantrekkelijke gebied
komen vele functies samen, zoals landbouw, natuur, water, recreatie, bedrijvigheid en wonen.
Dwars door dit gebied is een nieuwe provinciale weg gepland die nodig is om de woonkernen van Waalre
en Valkenswaard te ontlasten van het vele verkeer richting België. Vanwege de aantrekkelijkheid van het
gebied en de vele functies was het vinden van een geschikt tracé geen eenvoudige opgave. Om het
gebied ondanks deze (aanstaande) ingreep toch aantrekkelijk te houden voor de uiteenlopende functies
is er een intensief traject met alle betrokken partijen in het gebied doorlopen.
Dit proces richtte zich in eerste instantie voornamelijk op de mogelijke consequenties die de omlegging
van de N69 voor het gebied betekent. Hiervoor is via onder meer een werkatelier georganiseerd om
betrokkenen een stem te geven in de toekomstige ontwikkeling van het gebied. Dit leidde tot een
levendige dynamiek tussen burgers, ondernemers, agrariërs en overheden waarbij plannen en
initiatieven ontstonden voor de ontwikkeling van het gebied die niet alleen verband hielden met het
nieuwe tracé van de N69. Om dit enthousiasme vast te houden is daarom gezocht naar aanvullende
mogelijkheden om ruim baan te kunnen geven aan de wensen en initiatieven van de betrokkenen uit het
gebied.
Als vervolg op het werkatelier is daarom een vervolgbijeenkomst georganiseerd in het
gemeenschapshuis van Riethoven. Gedurende een hele dag zijn meer dan 40 betrokkenen uit het gebied
aanwezig geweest om na te denken over toekomstige ontwikkelingen. Het was een bont gezelschap met
onder meer agrariërs, leden van diverse dorpsraden, natuurbeheerders, ondernemers uit de
recreatiesector en vertegenwoordigers van grote bedrijven zoals ASML. Allerlei plannen en ideeën zijn
naar voren gekomen. Om deze enerzijds te kanaliseren en anderzijds realisatie mogelijk te maken, is het
idee opgevat om te onderzoeken of het N69 gebied mogelijk als LEADER gebied aangewezen zou kunnen
worden. Zodoende heeft een aantal betrokken organisaties bij de Provincie Noord-Brabant het verzoek
neergelegd om het Grenscorridor N69 gebied aan te wijzen als LEADER gebied.
Nadat de provincie positief heeft besloten over dit verzoek is in februari 2015 een voorlopige lokale
actiegroep (LAG) ingesteld ten einde de plannen uit het gebied te kanaliseren en in te passen in een
Lokale OntwikkelingsStrategie (LOS). Vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten, agrariërs,
bewoners, ondernemers en natuurorganisaties hebben hiertoe de handen ineen geslagen. Veel van deze
organisaties, zoals de ZLTO, Natuurmonumenten en de vertegenwoordigers de dorpsraden staan in
nauw contact met hun leden. Gezamenlijk hebben zij een breed en gebalanceerd beeld van het gebied
en hebben zij deze LOS opgesteld die is voorgelegd aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO), het Landelijk selectiecomité LEADER en Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant.
Ten behoeve van het maken van de LOS en met name in het kader van de SWOT-analyse hebben er
interviews plaatsgevonden met betrokkenen in het gebied en zijn er meerdere bijeenkomsten geweest
met de voorlopige LAG om diverse concepten van de LOS door te spreken. Hoewel de totstandkoming
van de LOS misschien niet helemaal volgens de LEADER-aanpak is verlopen, kan gesteld worden dat de
lokale gemeenschap, tenminste indirect, toch goed bij de ontwikkeling van de strategie en het actieplan
betrokken is geweest. Daarnaast zal de LAG bij de uitvoering van dit LEADER-programma de lokale
5

bevolking, lokale groepen en bedrijven intensief gaan betrekken. In de opstartfase zullen acties
uitgevoerd om die stakeholders te informeren, te activeren en te ondersteunen bij het inbrengen en
formuleren van initiatieven. Vanuit deze acties zal ook bezien worden hoe en welke lokale stakeholders
een plaats kunnen krijgen in de LAG, zodat er een meer evenwichtige samenstelling van die LAG ontstaat
met betrekking tot specifieke groepen als jongeren, vrouwen en lokale groepen. Op deze manier zal er in
de uitvoering van dit programma een volledige LEADER-werkwijze tot stand worden gebracht.

6

2 Gebiedsbegrenzing en –analyse
2.1 Gebiedsbegrenzing
Het LEADER gebied Grenscorridor N69 ligt ten zuiden van Eindhoven en omvat vijf gemeenten: Waalre,
Valkenswaard, Bergeijk, Eersel en Veldhoven (zie kaart 2.1.1). De grenzen van het LEADER gebied vallen
samen met de gemeentegrenzen. Het gebied kenmerkt zich door een divers landschap dat doorkruist
wordt door diverse beekdalen. Dorpskernen liggen verspreid en grenzen afwisselend aan bos,
heidegebieden en landbouwgronden dan wel aan het verstedelijkte gebied van Eindhoven. Door het
diverse landschap en de ligging nabij de Brainport Eindhoven vervult de regio verschillende functies.
Wonen, werken, recreëren, natuur en landbouw worden in het gebied gecombineerd. Daarnaast vervult
het gebied een belangrijke functie op het gebied van water (berging, afvoer, kwaliteit). Om ervoor te
zorgen dat al deze functies in een betrekkelijk klein gebied tot hun recht kunnen blijven komen en elkaar
versterken in plaats van elkaar in de weg te zitten, is een deze ontwikkelingsstrategie geschreven.

Kaart 2.1.1: Gebiedsbegrenzing Dommelvallei

De Grenscorridor N69 heeft ruim 127 duizend inwoners (zie tabel 2.1.1). De bevolkingsomvang van het
gebied zal de komende jaren naar verwachting min of meer gelijk blijven. In sommige, meer perifere
delen wordt lichte krimp verwacht, zoals in Bergeijk en Eersel. In Waalre wordt lichte groei verwacht en
de gemeenten Valkenswaard en Veldhoven verwachten stabilisatie van de bevolkingsomvang. De
meeste mensen wonen in de drie laatstgenoemde gemeenten, in de nabijheid van de stad Eindhoven. De
rest van de bevolking woont hoofdzakelijk in één van de kernen die verspreid over het gebed liggen. In
lijn met de landelijke trend is er in het gebied sprake vergrijzing en ontgroening.
Hoewel de stad Eindhoven geen onderdeel uitmaakt van dit LEADER gebied, heeft deze stad natuurlijk
wel een grote invloed op het gebied. Voor alle gemeenten in het LEADER gebied geldt dat zij nauw
verweven zijn met de stad Eindhoven. De ontwikkeling die de stad doormaakt heeft direct op effect op
het LEADER gebied. De economische groei in de stad heeft zijn weerslag op de vraag naar woningen en
voorzieningen. De bevolkingssamenstelling van dorpen verandert hierdoor. Bovendien heeft de groei van
7

Eindhoven effect op de beschikbare ruimte voor agrariërs en natuurontwikkeling. Nieuwe bedrijven die
verweven zijn met de Brainport zijn op zoek naar ruimte om zich te vestigen en het gebied krijgt een
steeds belangrijkere functie als uitvalsbasis voor recreatie. Deze interactie met de stad speelt een hele
grote rol in de ontwikkeling van het gehele aangrenzende LEADER gebied. Samenwerking met en
inspelen op de kansen, die de gunstige ligging ten opzichte van de stad Eindhoven met zich meebrengt, is
daarom cruciaal voor een effectieve strategie van deze regio. Die stad-land-relatie vormt het
hoofdthema van de strategie en de Grenscorridor N69 vervult hiermee een pilot(functie) voor andere
Brabantse regio’s nabij grote steden.
Hoewel de gemeenten Valkenswaard en Veldhoven meer dan 30.000 inwoners hebben zijn beide toch
betrokken in dit LEADER gebied. De reden hiervoor is dan beide gemeenten integraal onderdeel
uitmaken van de Grenscorridor N69 en met name Valkenswaard een groot buitengebied heeft. Zowel
economisch als sociaal zijn beide gemeenten (regio-)functioneel verbonden met de drie andere
gemeenten in de Grenscorridor N69. Zonder de betrokkenheid van Valkenswaard en Veldhoven is het
niet mogelijk om de ontwikkeling ten aanzien van het verstevigen van de stad-land relatie van het hele
gebied ten zuiden van Eindhoven op gang te krijgen. Veldhoven dat grenst aan Eindhoven vormt
geografische en sociaal-economisch de verbinding met de stad Eindhoven. Voor Valkenswaard geldt dat
het een gemeente is met een groot buitengebied en een kern van om en nabij 30.000 inwoners.
Bewoners en bedrijven (zoals VDL) in dit gebied zijn nauw verweven met de stad Eindhoven en spelen
daarom een cruciale rol in de stad-land relatie. Daarnaast maakten beide gemeenten onderdeel uit het
proces dat geleid heeft tot een integraal gebiedsplan voor de Grenscorridor N69 en nemen ze mede
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het actieplan dat bij deze plan- en gebiedsstudie hoort.

Bevolkingsomvang
(per 1-1-2015, bron: CBS)

Bergeijk
Eersel
Valkenswaard
Veldhoven
Waalre
Totaal

18 256
18 183
30 227
44 155
16 873
127 694

Tabel 2.1.1 Demografische kenmerken

In deze strategie worden geen relaties gelegd met andere LEADER gebieden in de omgeving omdat die er
niet zijn. Wel worden er relaties gelegd met aangrenzende (niet- LEADER) gebieden, zoals de Brabantse
Kempen, De Vlaamse Kempen en de Peel. Deze relaties hebben vooral betrekking op agrarische
ontwikkeling, natuur- en waterbeheer.

2.2 Gebiedsanalyse
In de subparagraaf hieronder worden de ontwikkelingsbehoeften en mogelijkheden van het gebied
beschreven aan de hand van een SWOT-analyse. In deze analyse worden vier onderwerpen behandeld:
wonen & leven; natuur, water & landbouw; recreatie & toerisme; en economie. Vanuit deze analyse
wordt in subparagraaf 2 het ontwikkelingsperspectief voor De Grenscorridor N69 beschreven. In de
derde subparagraaf wordt de gebiedsanalyse aangevuld met een krachtenveldanalyse.
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2.2.1 SWOT Analyse

Wonen & leven
-

-

-

-

Sterkten
o Best of both worlds: In het gebied kan je wonen in een rustige landelijke omgeving en toch makkelijk toegang hebben tot de geneugten van de
stad. Tegelijkertijd hebben de bewoners van het stedelijk gebied een aantrekkelijk landelijk uitloopgebied.
o Aanwezigheid van collectieve voorzieningen: meerdere theaters, bibliotheken, dorps-/gemeenschapshuizen, sportverenigingen
o Grote maatschappelijke betrokkenheid: Er is een actief verenigingsleven en dorpsraden zijn volop aanwezig.
o Toegang tot de stad: Er zijn diverse OV en fietsverbindingen die de regio verbindt met de stad Eindhoven
Zwakten
o Mismatch vraag en aanbod woningmarkt: Het huidige woningaanbod sluit niet overal aan bij de veranderende woonwensen van de
vergrijzende samenleving. Er is in het gebied meer vraag naar gelijkvloerse woningen en appartementen, met de mogelijkheid om daar tot op
hoge leeftijd zelfstandig te kunnen wonen al dan niet door gebruik te maken van hulp aan huis.
Kansen
o Wonen nabij de Brainport: De economische activiteit in en om de Brainport zorg voor werkgelegenheid in en om Eindhoven. Omdat de stad
deze werknemers in beperkte mate kan voorzien van ruime, aantrekkelijke woningen liggen hier kansen voor de randgemeenten. Met name
jonge gezinnen zijn op zoek naar ruime en betaalbare eengezinswoningen in de nabijheid van verschillende voorzieningen (scholen, winkels,
etc.) met goede verbinding naar de stad Eindhoven.
Bedreigingen
o Vraaguitval woningmarkt: Onder invloed van de economische crisis en een veranderende bevolkingsopbouw is de vraag naar woningen lager
dan verwacht werd. Hierdoor is de geplande hoeveelheid nieuwbouw naar beneden bijgesteld. De toekomstige ontwikkelingen zijn onzeker.
Een aantal gemeenten hebben met Eindhoven afspraken gemaakt over het aantal te bouwen woningen. Deze aantallen zijn reeds naar
beneden bijgesteld.
o Voorzieningenniveau: Zowel collectieve (bibliotheek, sportaccommodaties, etc.) als commerciële (horeca, winkelaanbod) voorzieningen staan
onder druk, waardoor het woonklimaat bedreigd wordt. Dat deze voorzieningen onder druk staan, heeft verschillende oorzaken. Soms gaat
het om teruglopende vraag van gebruikers (horeca en winkels). In andere gevallen speelt het gebrek aan publieke middelen bij de lokale
overheden een rol (sportverenigingen, buurtcentra, cultuur).
o Terugloop vrijwilligers: De verenigingen merken een terugloop van het aantal actieve vrijwilligers. Sommige verenigingen hebben hierdoor
moeite om het hoofd boven water te houden, zeker als zij ook geconfronteerd worden met teruglopende financiële bijdrage van de
gemeenten. Hierbij gaat het voornamelijk om culturele en sportverenigingen.
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-

-

Natuur, Water & Landbouw
Sterkten
o Diversiteit landbouw: Verschillende vormen van landbouw zijn in het gebied aanwezig: veeteelt en akkerbouw, klein- en grootschalig.
o Veehouderij: Anders dan in andere delen van de provincie is er in het gebied weinig grootschalige overlast als gevolg van intensieve
veehouderij. De problemen die de intensieve veehouderij met zich meebrengt zijn daardoor in dit gebied beperkt aanwezig. Bovendien zijn
deze kleinschaligere agrarische bedrijven beter in staat om hun bedrijf te richten op nieuwe diensten en producten gericht op de beleving van
het buitengebied voor bewoners uit de stad.
o Veel en diverse natuur: Een relatief groot deel van het gebied is natuur. Diverse natuurgebieden worden gekenmerkt door een gevarieerd
landschap: bos, beekdalen, open gebied, heide en vennen.
o Waterkwaliteit: Het water in de beken is van hoge kwaliteit omdat de beken voor een deel ontspringen in de regio.
Zwakten
o Contact agrariërs en bewoners: Agrariërs en andere bewoners zijn nog te vaak ‘gescheiden werelden’. Doordat de stad Eindhoven uitdijt,
voelen sommige agrariërs zich in het nauw gedreven. De behoefte aan ruimte voor woningen, infrastructuur en recreatie neemt toe.
o Verdwenen houtwallen en grafheuvels: In het verleden zijn veel cultuurhistorische elementen verdwenen, zoals houtwallen en grafheuvels.
Hierdoor is het unieke karakter van het gebied minder zichtbaar.
o Fosfaatgevoelige zandgronden: Een substantieel deel van de bodem van het gebied is zandgrond waarin fosfaattekorten kunnen ontstaan,
waardoor de grond minder geschikt wordt voor landbouwdoeleinden.
Kansen
o ‘Natuurlijk boeren’: Door extensivering van de landbouwgrond kan agrarische grond tevens een natuurfunctie vervullen(ontschotting).
Natuurontwikkeling en de behoefte aan ruimte voor recreatie is dan geen bedreiging maar een kans voor de agrarische ondernemers.
o Multifunctionele landbouw/groenblauwe diensten: De beleving van het agrarische gebied kan verbeterd worden doordat agrarische bedrijven
hun traditionele functie uitbreiden met nieuwe onderdelen. (bij voorkeur vernieuwing i.p.v. meer landwinkels/minicampings e.d.)
o Fijnmazige waterberging: Door het watergebruik van boeren aan te passen, kan het gebied meer water ‘vasthouden’ waardoor de kans op
overstroming van Eindhoven afneemt, terwijl landbouwgrond beschikbaar blijft en de biodiversiteit toeneemt.
o Dialoog boer en burger: Voor de inrichting van het landelijk gebied bestaan er al projecten waarbij agrariërs en andere bewoners met elkaar
in gesprek treden. Er liggen kansen om de dialoog tussen boeren en burgers in het gebied verder uit te breiden. De drukte in het gebied zal
de komende jaren niet afnemen dus het verbeteren van de relatie tussen boeren en overige bewoners zal alleen maar belangrijker worden.
o High tech innovatie: Agrarische bedrijven kunnen high tech innovaties introduceren door nauwere samenwerking met bedrijven en
onderzoekers uit de Brainport; er zijn hiertoe al enige structuren ontwikkeld om deze samenwerking tot stand te brengen. Weinig agrarische
bedrijven in Nederland en elders in de wereld zijn op slechts enkele kilometers afstand gelegen van zo een hoge concentratie aan kennis over
technologie. Die kennis en de daaruit voortkomende innovaties zouden veel nadrukkelijker getest kunnen worden in het buitengebied
rondom de grenscorridor. Deze kans moeten de boeren in het gebied volop grijpen, omdat zij op dit vlak een groot voordeel hebben ten
opzichte van concurrenten elders.
o EHS opgave: Voltooiing van de EHS opgave kan bijdragen aan verdere natuurontwikkeling.
o Multifunctionele toepassing van waterbergingsgebieden: De aan te leggen waterbergingsgebieden kunnen tevens een natuurwaarde hebben.
o Groene energie: Agrariërs kunnen afzonderlijk of gezamenlijk met (mini)vergisters, kleine windturbines, en/of zonnepanelen bijdragen aan
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decentrale groene energieopwekking. Biomassa uit natuurgebieden kan eveneens als brandstof gelden voor groene energie. Hierover is veel
kennis aanwezig in de stad Eindhoven.
Bedreigingen
o Gronddruk: Door aanleg nieuwe infrastructuur, de uitbreiding van natuurgebieden en de aanleg van een waterberging neemt de ruimte voor
agrarische bedrijven af, terwijl voldoende schaal van belang is voor het rendabel houden van agrarische bedrijven..
o Afname van effectieve gebruiksmogelijkheden landbouwgrond: De aanleg van nieuwe infrastructuur doorsnijdt kavels van agrariërs.
o Verpaupering door verdwenen agrarische bedrijven: Als boerenbedrijven wegtrekken, dreigt verpaupering door leegstaande stallen. Dit speelt
voornamelijk in westelijk deel van het LEADER gebied
o Hoge waterstanden: De natuurlijke waterbergingscapaciteit in het oostelijk deel van het gebied is afgenomen, waardoor bij hoge
waterstanden overstroming dreigt in het stedelijk gebied (Eindhoven).
Recreatie & Toerisme
Sterkten
o Divers landschap: Door het diverse landschap (bos, heide, open gebied, beekdalen) is het gebied aantrekkelijk voor toeristen en recreanten.
o Verblijfslocaties: In en om het gebied zijn zowel een aantal grote verblijfslocaties als een aantal diverse minicampings en B&B’s.
o Fiets en wandelpaden: In het gebied ligt een netwerk van fiets- en wandelpaden.
o Voorzieningen en evenementen: In het gebied zijn diverse voorzieningen en (inter)nationale evenementen die een aantrekkingskracht
uitoefenen op recreanten en toeristen (E3 strand, preproloog-Dakar rally, etc.)
Zwakten
o (On)bekendheid van het gebied: De onbekendheid van (delen van) het gebied bij potentiële bezoekers en ondernemers is beperkt en
daardoor onderbenut. Lang niet iedereen in de nabij gelegen stad Eindhoven is op de hoogte van de natuurwaarde van en de
recreatiemogelijkheden in het gebied.
o Aansluiting stedelijk gebied: De toegang van het landelijk gebied wandelend of per fiets vanuit regio Eindhoven en bedrijventerreinen is in
sommige delen nog omslachtig. Juist voor dagrecreatie vanuit de stad Eindhoven is een aangename, laagdrempelige toegang tot het gebied
belangrijk. ‘Het recreëren zou gelijk moeten beginnen, zodra je op de fiets de stad Eindhoven uitrijdt.’
Kansen
o Groei toerisme: Het gebied is aantrekkelijk voor toerisme, vanwege het afwisselende landschap dat bovendien goed bereikbaar is.
o Uitbreiding fiets-, wandel- en ruiterpaden: Hoewel het gebied vanuit het stedelijk gebied wandelend en per fiets toegankelijk is zijn er nog
volop mogelijkheden voor het compleet maken van het fiets- en wandelpadennetwerk. (ontbrekende schakels, dommelpad/fiets- en
wandelbrug A67-bedrijventerrein de run)
o Uitloopgebieden bedrijventerreinen: De toegang van recreatiegebieden vanuit bedrijventerreinen kan verbeterd worden, zodat werknemers
meer profijt kunnen hebben van de omgeving. (uitloopgebieden voor in de pauze) Het gaat onder meer om de bedrijventerreinen aan de rand
van Veldhoven gelegen aan de A67.
o Beleving: Nieuwe creatieve en innovatieve diensten/voorzieningen om de beleving van het gebied te stimuleren. (apps, kanobedrijven,
wellness etc.)
o Promotie: De regio kan nog beter benut worden voor toerisme en recreatie als de bekendheid ervan groter wordt in enerzijds het
verstedelijkte gebied rond Eindhoven en anderzijds bij bewoners en toeristen die verblijven aan de andere kant van de grens met België.
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-

-

-

-

Bedreigingen
o Stilstand is achteruitgang: Recreanten en toeristen willen in toenemende ‘vermaakt worden’. Voorzieningen en diensten die deze vorm van
beleving mogelijk maken, moeten verder worden ontwikkeld. Met name de grote groep relatief jonge bewoners van de stad Eindhoven heeft
hier behoefte aan.
Economie
Sterkten
o Hoge ratio inwoners/arbeidsplaatsen: Niet alleen in de Brainport is er veel werkgelegenheid, ook in het gebied eromheen. Veel bedrijven in
de maakindustrie die fungeren als toeleveranciers voor bedrijven in Eindhoven zijn gevestigd in het LEADER gebied.
o Economische activiteit door de Brainport: Er is veel economische activiteit in de regio gerelateerd aan de bedrijvigheid rondom de Brainport.
(o.a. aanwezigheid van MMC, ASML, VDL, Vencomatic en diverse kleinere bedrijven in de maakindustrie)
o Aantrekkelijk vestigingsklimaat: De Brainport en vliegveld Eindhoven zorgen ervoor dat het voor bedrijven aantrekkelijk is om zich in het
gebied te vestigen.
Zwakten
o Mismatch op de arbeidsmarkt: Er is vraag naar technisch personeel (vanwege de grote hoeveelheid technische bedrijven in en om Eindhoven),
terwijl het arbeidsaanbod gericht is op andere sectoren zoals de zorg.
o Conjunctuurgevoelige maakindustrie: De economische motor van het gebied is de maakindustrie, daar waar in andere delen van Nederland de
dienstensector een groter aandeel heeft in de werkgelegenheid. De dominante aanwezigheid van deze conjunctuurgevoelige sector maakt
het gebied extra kwetsbaar in economisch zware tijden.
Kansen
o Werken in het groen: Inspelen op toenemende vraag naar ‘werken in het groen’: groene wifi werkplekken, conferentie/congreslocaties,
creëren van uitloopplekken bedrijventerreinen.
o Proeftuin Brainport: De regio kan profiteren van de innovatiekracht van de Brainport door te fungeren als proeftuin, in het bijzonder m.b.t.
slimme zorg, slimme voertuigmobiliteit en decentrale energieopwekking. Deze drie onderwerpen zijn speerpunten in de Brainport 2020
strategie.
Bedreigingen
o Aanbod technisch personeel: Werkgevers zijn op zoek naar technisch geschoold personeel. Als dit niet voor handen is, zouden bedrijven
kunnen vertrekken.
o Winkel- en horeca-aanbod: De retail sector en de traditionele horeca staan net als elders in Nederland onder druk.
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2.2.2 Ontwikkelingsperspectief
Uit de SWOT analyse komt naar voren dat het er voor gebied Grenscorridor N69 volop
ontwikkelingskansen op diverse beleidsterreinen aanwezig zijn. Voor het uitwerken van een adequate
ontwikkelingsstrategie is het daarom noodzakelijk om niet alleen te kijken naar de mogelijkheden binnen
de afzonderlijke beleidsterreinen. Er zal ook rekening gehouden moeten worden met ontwikkelkansen
die strijdig met elkaar (kunnen) zijn. Daarom moet er bovenal gezocht worden naar een cross-sectoraal
maatregelenpakket waarmee het mogelijk wordt om op de grootste behoeften in te spelen en de
belangrijkste uitdagingen aan te gaan, waarbij het overkoepelende thema het verstevigen van de stadland relatie is. In dit geval gaat het om de relatie met de stad Eindhoven.
Het ontwikkelingsperspectief van Grenscorridor N69 wordt aan de hand van vier pijlers inzichtelijk
gemaakt. Deze vier pijlers, die hieronder kort benoemd worden, worden in hoofdstuk drie verder
uitgewerkt aan de hand van doelen en maatregelen passend in een cross-sectorale aanpak.
De 4 pijlers sluiten goed aan op de 3 gekozen LEADER-thema’s. Deze 3 thema’s zijn: stad-land relaties,
uitbreiden/verbeteren toeristische infrastructuur en circulaire economie. Het eerstgenoemde thema
komt wel komt overeen met de pijlers 1 en 2; het tweede thema is uitgewerkt in pijler 3 en het derde
thema is duidelijk herkenbaar in pijler 4. In hoofdstuk 3 wordt de aansluiting van de pijlers op de drie
thema’s nader toegelicht.
Er is gekozen voor 4 in plaats van 3 pijlers (LEADER-thema’s) omdat dit beter aansluit bij de SWOTanalyse en ontwikkelingsperspectief. Daarnaast wordt met deze pijlers de cross-thematische aanpak
beter zichtbaar gemaakt.
Pijler 1: Relatie Stad-Land: Toekomstgericht wonen en werken nabij de Brainport.
De Brainport Eindhoven biedt unieke kansen voor de ontwikkeling van het LEADER gebied. Door
de economische kracht van Brainport gaan steeds meer mensen in, maar ook om Eindhoven
wonen. Op zoek naar de mogelijkheid om rustig en ruimtelijk te wonen, kijken jonge gezinnen
waarvan de ouders in Brainport werken naar de mogelijkheden om in de omliggende dorpen te
wonen. Hierop inspelen met een passend woningaanbod en goede OV en fietsverbindingen is
cruciaal.
Eindhoven trekt veel bedrijvigheid aan in de hoogwaardige technologiesector. Veel innovatie
vindt binnen de stad plaats, maar het gebied eromheen wordt nog weinig ingezet als proeftuin of
living lab. Het gebied kan daarom inzetten op het maken van verbindingen met bestaande
innovatieve bedrijven uit Eindhoven of het aantrekken van nieuwe bedrijven die hieraan
verbonden zijn. Oftewel, de relatie tussen stad en land op het gebied van wonen en werken kan
versterkt worden doordat de landelijke omgeving de stad op beider vlak complementair is aan de
stad.
Pijler 2: Relatie Stad-Land: ontwikkeling van een rendabele en innovatieve agrarische sector.
Door de groei van de economische activiteit in om de stad Eindhoven wordt het buitengebied
aan de randen steeds drukker. Er komen meer woningen, de vraag naar recreatie en
natuurgebieden groeit. Nieuwe infrastructuur wordt aangelegd, waaronder het grote project
met betrekking tot de verlegging van de N69. Hierdoor neemt de ruimte voor agrariërs af. Dit
betekent dat agrarische bedrijven moeten innoveren om bestaansrecht te behouden. Dit kan
doordat agrarische bedrijven hun traditionele bedrijf anders inrichten, zodat zij via nieuwe
diensten directe verbinding leggen met de bewoners uit de nabijgelegen stad. Daarnaast biedt
de stad Eindhoven de unieke kans voor boeren om verbindingen te leggen met meest ’s werelds
meest innovatieve bedrijven en instellingen op het gebied van technologie.
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Pijler 3: uitbreiden en vernieuwen van (agro) toeristisch-recreatieve voorzieningen.
Het mooie en diverse landschap van Grenscorridor N69 heeft een grote aantrekkingskracht op
recreanten en toeristen, voornamelijk uit de stad Eindhoven. Uitbreiding en vernieuwing van
recreatieve voorzieningen zijn nodig om aan de veranderende wensen van recreanten te
voldoen. Kansen liggen hierbij op het gebied van dagrecreatie van stedelingen gericht op de
beleving van de natuur en het ontdekken en leren over de agrarische sector.
Pijler 4: Ontwikkeling duurzaam en bloeiend landschap.
Eindhoven is een drukke en grote stad. Haar bewoners trekken graag richting de omliggende
buitengebieden om recreëren en te genieten van de rust en ruimte. Het gebied ten zuiden van
Eindhoven biedt hiertoe goede mogelijkheden vanwege de grote cultuurhistorische en
natuurwaarden. De potentie van het gebied wordt wat dit betreft echter nog niet volop benut.
Versterking van water, natuur en landschap bieden daartoe echter goede mogelijkheden,
waardoor het LEADER gebied van nog grotere waarde kan zijn als buitengebied van de groeiende
stad Eindhoven. De aanleg van de N69 betekent dat er een grote ingreep wordt gedaan in het
landschap. Dit versterkt de noodzaak voor nieuwe aanpassingen in het landschap om de kracht
ervan te behouden.
Beperkingen en prioriteiten
Dit programma zal zich vooral richten op het stimuleren van bottom-up initiatieven die bijdragen aan
een versterking van de relaties tussen stad en land. Daarbij gaat het om de verbinding tussen het
stedelijk gebied Eindhoven met de woonkernen en de buitengebieden in de Grenscorridor N69.
Uitgangspunt is zowel de economische en sociale kracht van het gebied te versterken alsmede de
landschappelijke kwaliteit te vergroten. Bijvoorbeeld door initiatieven te ondersteunen die een nuttige
functie vervullen op het gebied van het versterken van het verenigingsleven, het ondersteunen van
innovaties in toerisme en landbouw, het aantrekkelijker maken van het landschap door bijvoorbeeld
laanbeplanting aan te leggen en het creëren van verbindingen met Brainport Eindhoven. Het
ondersteunen van dit soort initiatieven, welke beperkt van omvang zijn maar wel duidelijk aansluiten bij
de vier pijlers, zal prioriteit krijgen in dit programma.
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2.2.3 Krachtenveldanalyse
Er is een gevarieerd en actief verenigingsleven, dorpsraden organiseren allerlei activiteiten en weten
indien nodig de weg naar de lokale politici te vinden. Natuurorganisaties en agrariërs geven kleur aan de
buitengebieden, en op vele andere manieren wordt er in het gebied rondom de Grenscorridor N69
gewerkt aan de ontwikkeling van het gebied. Doordat bij de voorbereiding op de aanleg van het grote
infrastructurele project rondom het nieuwe tracé van de N69 nadrukkelijk gekozen is voor een aanpak
met grote betrokkenheid van lokale stakeholders hebben veel van de organisaties die in het gebied al
actief waren elkaar beter leren kennen. Zo ontstonden er verscheidene ideeën om het gebied in breder
verband te ontwikkelen. Verschillende partijen met verschillende invalshoeken hebben als
vanzelfsprekend af en toe botsende ideeën. Maar in het gebied is er bovenal een grote behoefte om de
bestaande samenwerking van de N69 voort te zetten en uit te breiden. Met andere woorden, veel
organisaties in het lokale krachtenveld zouden graag de krachten blijvend bundelen.
Ter precisering van het krachtenveld, is in onderstaande lijst een overzicht weergegeven welke
organisaties op welke wijze in het gebied actief zijn.
Actor
Provincie Noord-Brabant

Gemeenten: Waalre,
Bergeijk, Eersel,
Veldhoven, Valkenswaard
Waterschap De Dommel

Verscheidene dorpsraden
(o.a. Lommel, Oerle,
Veldhoven dorp, kernen in
Eersel, Bergeijk)
Verscheidene
ondernemersverenigingen

ZLTO

Grote bedrijven: ASML,
MMC

Rol
De provincie NB houdt zich bezig met de economische ontwikkeling, de
bereikbaarheid en de ontwikkeling van natuur in het gebied. Samen met
de andere betrokkenen in de regio zet zij zich in op deze terreinen.
De verschillende gemeenten in de regio zetten zich op een breed scala
van terreinen in voor de ontwikkeling van het gebied dat valt binnen hun
gemeentegrenzen. Daarvoor wordt samengewerkt met andere
gemeenten en allerlei organisaties.
Waterschap de Dommel staat voor de opdracht om te voorkomen dat de
beken bij hoge waterstanden leiden tot overstroming in en om
Eindhoven. Daarom is het waterschap in het gebied bezig om de
waterbergingscapaciteit te vergroten en de waterkwaliteit te verhogen.
Dit geschiedt onder meer via beekherstel.
De dorpsraden zetten zich in voor de leefbaarheid van de dorpskeren.
Punt van zorg zijn de collectieve voorzieningen die onder druk staan. Zij
zetten zich ervoor in om het voorzieningenniveau op peil te houden.
De ondernemingsverenigingen zetten zich in voor een aantrekkelijk
ondernemersklimaat. Het gebied kent zowel hele grote als hele kleine
bedrijven. De traditionele horeca en de winkeliers hebben het nu
moeilijk, waarvoor steun wordt gevraagd.
De ZLTO zet zich in voor de belangen van agrariërs. Het uitgangspunt voor
de agrarische ondernemers is dat er nu en in de toekomst bestaansrecht
moet zijn voor de zowel de primaire als de multifunctionele landbouw.
Voedselproductie is wat hen betreft hierbij de kernactiviteit en draagt bij
aan de vitaliteit en bedrijvigheid op het platteland.
Deze bedrijven zijn belangrijke dragers van de economie. Het is van
belang deze bedrijven voor de regio te behouden door een aantrekkelijk
vestigingsklimaat. Daarvoor is het belangrijkste knelpunt voldoende
aanbod van technisch geschoold personeel
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Natuurmonumenten
Brabants Landschap &
Staatsbosbeheer
Diverse lokale
verenigingen, zoals
jeugdverenigingen, BTween, sportverenigingen,
scouting, etc.
Instituut voor
Natuureducatie en
Duurzaamheid IVN
Recron
Brabantse Milieu Federatie
(BMF)

Deze organisaties zetten zich in voor het beheer en de ontwikkeling van
natuur. Bovendien trachten zij de natuurgebieden toegankelijk en
aantrekkelijk te maken voor recreanten.
Op verschillende terreinen zetten verenigingen zich in voor allerhande
activiteiten in de regio. Er is in de regio een actief verenigingsleven dat
gekoesterd moet worden, maar een terugloop van vrijwilligers is een
punt van zorg.
IVN zet zich ervoor in dat de natuur in de regio volop beleefd kan worden
door haar bewoners en bezoekers.
Toerisme en recreatie is van groot belang voor het gebied. Recron
behartigt de belangen van de toeristische sector.
BMF is een stichting die zich met een aantal werknemers en vooral heel
veel vrijwilligers inzet voor een schoon milieu, vitale natuur, een
gevarieerd landschap en een gezonde leefomgeving.
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3 Strategie en doelstellingen
3.1 Strategie, thema’s en algemene doelstellingen
In het ontwikkelingsperspectief (zie hoofdstuk 2) worden de contouren geschetst van een
ontwikkelingsstrategie aan de hand van vier pijlers (gebaseerd op 3 LEADER-thema’s):
1. Relatie Stad-Land: toekomstgericht wonen en werken nabij en in de Brainport
2. Relatie Stad-Land: ontwikkeling van een rendabele en innovatieve agrarische sector.
3. Uitbreiden en vernieuwen van (agro) toeristisch-recreatieve voorzieningen.
4. Ontwikkeling duurzaam en bloeiend landschap
Binnen deze vier pijlers zijn diverse doelen geformuleerd die in deze paragraaf worden beschreven en
toegelicht. De volgorde van de pijlers duidt geen prioriteit aan. Deze doelen en prioriteiten zijn op pagina
20 schematisch weergegeven.
In de volgende subparagrafen wordt uiteengezet hoe deze vier pijlers en de doelen aansluiten bij het
gekozen hoofdthema en de twee indicatieve thema’s van het nationale LEADER programma, in welke
mate er sprake is van integraliteit (cross-sectorale aanpak) en vernieuwing, en de wijze waarop de
strategie past in de bredere beleidscontext. Tenslotte worden de doelen vertaald in concrete, meetbare
doelstellingen, welke de basis vormen voor de indicatoren en de streefwaarden van dit programma.
3.1.1 Strategie en doelen
Pijler 1: Relatie Stad-Land: toekomstgericht wonen en werken nabij en in de Brainport.
1.1 Gebied laten functioneren als proeftuin voor Brainport. Doordat Grenscorridor N69 grenst aan de
Brainport Eindhoven is het ideaal gesitueerd als proeftuin voor technologische innovaties die
ontwikkeld worden op bijvoorbeeld de High Tech Campus, door innovatieve start-ups, Philips Health
Care of ASML. Door de aansluiting te zoeken met innovatieve bedrijven en instellingen in de Brainport
kan het gebied meer hoogwaardige economische activiteit naar zich toetrekken. Er liggen kansen met
betrekking tot slimme zorg, slimme mobiliteit en decentrale energieopwekking. Acties van onderop
om hiermee aan de slag te gaan zullen worden ondersteund, maar er zullen ook acties worden
uitgevoerd om dit proces te stimuleren.
1.2 Verbinding tussen stad en land versterken. Het is aangenaam wonen in Grenscorridor N69. De regio
biedt rust en ruimte, daar waar tegelijkertijd een grote stad met een breed scala aan voorzieningen
op steenworp afstand ligt. Om deze voorzieningen daadwerkelijk binnen handbereik te brengen van
de bewoners uit het de regio is al het nodige geïnvesteerd in OV- en fietsverbindingen. Echter,
verbeteringen en aanvullingen zijn gewenst om meer/beter te kunnen profiteren van de gunstige
ligging ten opzichte van de stad Eindhoven. Tegelijkertijd wordt het gebied hierdoor een
aantrekkelijkere bestemming voor recreanten uit de stad Eindhoven. Bewoners en lokale organisaties
uit het gebied en uit de stad zullen worden uitgenodigd en gestimuleerd om met concrete voorstellen
te komen.
1.3 Mogelijkheden ‘werken en wonen in het groen’ vergroten. Er is een toenemende vraag naar ‘werken
in het groen’. Hierbij kan het gaan om groene wifi werkplekken, conferentie- en congreslocaties in
landelijk gebied of groene uitlooplocaties voor werknemers. Deze mogelijkheden zijn nog beperkt
aanwezig, hoewel er potentieel veel vraag naar is doordat het gebied grenst aan de stad Eindhoven.
Daarnaast zijn er initiatieven van bewoners die zich via nieuwe woonvormen willen vestigen in het
buitengebied. Zij dragen daarmee bij aan de leefbaarheid van het gebied en verdienen waar mogelijk
ondersteuning.
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1.4 Verenigingsleven ondersteunen en (sociale innovatie) en voorzieningen behouden. Het gebied wordt
gekenmerkt door de aanwezigheid van een rijk verenigingsleven en veel kleinschalige voorzieningen.
Echter, de verenigingen worden geconfronteerd met een dalend aantal vrijwilligers en voorzieningen
staan onder druk. Voor de kwaliteit van het woonklimaat spelen zij beiden een belangrijke rol en
spelen zodoende een belangrijke rol in de ontwikkeling van het gebied. Lokale verenigingen en
voorzieningen zullen worden gestimuleerd om met concrete acties te komen.
Pijler 2: Relatie stad-land: ontwikkeling van een rendabele en innovatieve agrarische sector
2.1 Dialoog boer en burger aanwakkeren. Om ervoor te zorgen dat er in het gebied voldoende draagvlak
blijft bestaan voor het behoud van de agrarische sector is het van belang dat ‘boeren en burgers’
geen gescheiden werelden zijn. Acties waardoor agrarische ondernemers en bewoners met elkaar in
contact komen, in discussie gaan en elkaar leren begrijpen verdienen daarom steun. Lokale groepen
en agrarische ondernemers zullen gestimuleerd en ondersteund worden om deze acties te
entameren en uit te voeren.
2.2 Technologische innovaties stimuleren. De agrarische bedrijven in Grenscorridor N69 liggen in de
‘achtertuin’ van de Brainport Eindhoven en dit biedt de mogelijkheid om voorop te lopen bij het
toepassen van technologische innovaties, zoals de invoering van precisielandbouw en het decentraal
opwekken en afzetten van groene energie. Hierdoor kan de agrarische sector de bedrijfsvoering
optimaliseren en toekomstbestendig maken.
2.3 Nieuwe agrarische nevenactiviteiten. Agrariërs moeten volop de ruimte krijgen om naast hun
primaire oriëntatie op voedselproductie ook andere vernieuwende diensten/producten te
ontwikkelen en uit te voeren. Bij voorkeur vormen nieuw te ontwikkelen diensten of producten een
aanvulling op het reeds bestaande aanbod en dragen deze bij aan het vergroten van de
belevingswaarde van het platteland. Acties waarbij agrariërs samen met lokale groepen en burgers uit
de stad en regio aan de slag gaan om deze diensten en producten te bedenken en te realiseren zullen
actief gestimuleerd en ondersteund worden.
Pijler 3: Uitbreiden en vernieuwen van (agro) toeristisch- recreatieve voorzieningen.
3.1 Het stimuleren van vernieuwende initiatieven voor de beleving van het buitengebied. Door nieuwe
trends en ontwikkelingen in de toerisme en recreatiesector betekent stilstand achteruitgang. Daarom
is er naast uitbreiding van de bestaande faciliteiten en verblijfslocaties vooral behoefte aan
vernieuwing. Innovatieve initiatieven van zowel nieuwe als gevestigde ondernemers die passen bij de
opkomst van ‘belevingseconomie’ moeten ruim baan krijgen.
3.2 Uitloopgebieden voor werknemers creëren. Zowel binnen het gebied als aan de grenzen ervan zijn op
verschillende plekken veel mensen werkzaam die nog weinig gebruik maken van de recreatieve
mogelijkheden. Hiervoor is op sommige plekken behoefte aan betere ontsluiting, elders is behoefte
aan creativiteit waarmee werknemers ertoe verleid worden om de omgeving te gebruiken als
uitloopgebied voor de pauze, voor vergadersessies ed..
3.3 Het completeren van het bestaande fiets- en wandel- en ruiterpadennetwerk. Het gebied heeft een
grote aantrekkingskracht op recreanten en toeristen die veelal fietsend of wandelend het gebied
verkennen. Uitbreiding van het fiets-, wandel- en ruiterpadennetwerk en het invullen van
ontbrekende schakels (w.o. bijvoorbeeld ook een trekpontje valt) maakt het gebied nog beter
toegankelijk, zeker als het gebied hierdoor beter wordt verbonden met de stad Eindhoven.
Pijler 4: Ontwikkeling duurzaam en bloeiend landschap.
4.1Verdwenen houtwallen, beek geleidende beplanting en laanbeplanting terugbrengen. De
cultuurhistorische waarden van het gebied kunnen beter zichtbaar gemaakt worden door houtwallen,
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beek geleidende beplanting en laanbeplanting terug te brengen. In het verleden zijn deze
landschapselementen op veel plekken verdwenen. Door deze te herstellen wordt een impuls gegeven
aan de landschappelijke kwaliteiten van het gebied en het zal een positief effect hebben op de
beleving van het gebied door zowel bewoners als bezoekende recreanten en toeristen.
4.2 Waterkwaliteit verbeteren. In het gebied verschillende beken met uitzonderlijke hoge waterkwaliteit
stromen en spelen een belangrijke rol in het ecosysteem van het gebied. De beken zijn echter
kwetsbaar en verdienen daarom aandacht. Te meer daar ze potentieel een goede biotoop voor
verschillende vissoorten zijn. Deze potentie wordt echter nog niet ten volle te benut, omdat de vissen
op een aantal plekken de beekstroom niet geheel kunnen volgen.
4.3 ‘Natuurlijk boeren’ stimuleren. Het uitbreiden van natuurgebieden kan betekenen dat er minder
ruimte is voor landbouw. Het extensiveren van landbouwgebieden biedt de mogelijkheid om de
grond zowel een natuur- als landbouwfunctie te laten vervullen.

Versterken stad-land relatie
Pijler 1:

Pijler 2:

Pijler 3:

Relatie stad-land:
toekomstgericht wonen en
werken

Relatie stad-land:
ontwikkeling innovatieve
agrarische sector

Uitbreiden/vernieuwen
toeristisch-recreatieve
voorzieningen

Pijler 4:
Ontwikkeling duurzaam en
bloeiend landschap

1 Dialoog boer en burger
aanwakkeren

1 Stimuleren
vernieuwing voor
beleving buitengebied

1 Houtwallen,
beekgeleide beplanting,
erf- & laanbeplanting
terugbrengen

2 Verbinding tussen stad
en land versterken

2 Technologisch
innovaties stimuleren

2 Uitloopgebieden voor
werknemers creëren

2 Waterkwaliteit
verbeteren

3 Mogelijkkheden
'Werken en wonen in het
groen' ontwikkelen

3 Ontwikkeling
nevenactiviteiten

3 Completeren fiets-,
wandel-,
ruiterpadennetwerk

3 'Natuurlijk boeren'
stimuleren

1 Gebied inzetten als
proeftuin van de
Brainport

4 Verenigingsleven
ondersteunen en
voorzieningen behouden

Schema 3.1.1 Schematische weergave strategie en doelen

3.1.2 Relatie LOS met thema’s LEADER
Het verstevigen van de stad-land relatie ter bevordering van de ontwikkeling van de Grenscorridor N69 is
gekozen als hoofdthema voor dit LEADER gebied. Het verstevigen van de stad-land relatie biedt bij
uitstek in dit gebied ontwikkelingsmogelijkheden, gezien de ligging van de Grenscorridor N69 ten
opzichte van de stad Eindhoven.
Het verstevigen van de stad-land relatie komt daarom terug in alle vier de pijlers van de strategie, maar
het meest duidelijk en concreet in pijler 1 en 2. Bewoners en bedrijven kunnen profiteren van de
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innovatiekracht van de Brainport. Allerlei in de Brainport ontwikkelde innovaties kunnen in het gebied
getest worden. Voor innovatieve bedrijven en instellingen is het aantrekkelijk om dichtbij over
testlocaties te beschikken. Als het LEADER gebied als proeftuin gebruikt wordt kan op deze manier
nieuwe hoogwaardige economische activiteit aangetrokken worden. Het gebied is niet alleen
aantrekkelijk als technologische proeftuin. Ook biedt het gebied werknemers uit de Brainport - met
name jonge gezinnen - geschikte woonruimte. Op deze manier vinden werknemers uit de stad een fijne
plek om te wonen. Zo kan tegelijkertijd de leefbaarheid van de dorpskernen worden bestendigd. Pijler
één is daarom gericht op wonen en werken in het leadergebied in relatie tot de stad Eindhoven.
De agrarische sector lijkt door economische factoren gedwongen te worden tot verdere
schaalvergroting. Hier is eigenlijk geen ruimte voor in het LEADER gebied, onder meer als gevolg van de
uitdijende stad Eindhoven. De stad lijkt een bedreiging te vormen voor de agrariërs, echter de enorme
innovatiekracht van de Brainport biedt tegelijkertijd enorme kansen voor de agrariërs in haar nabijheid.
Het stimuleren van de kruisbestuiving tussen innovatieve bedrijven en instellingen uit de stad en
agrarische bedrijven in het LEADER gebied staat daarom centraal in de tweede pijler.
Het buitengebied in de nabijheid van Eindhoven biedt uitgelezen recreatiemogelijkheden voor de
stedelingen. Het LEADER gebied wordt gekenmerkt door een aantrekkelijk en gevarieerd landschap. De
ontsluiting hiervan is echter nog suboptimaal en er liggen kansen op het gebied van de hedendaagse op
beleving gerichte vormen van recreatie. De doelen uit pijler drie beogen het gebied daarom nog
aantrekkelijker te maken voor recreatie.
De vierde pijler is er in essentie op gericht een duurzaam en bloeiend landschap te ontwikkelen en
daarmee het waardevolle contrast tussen stad en land te behouden. De stad biedt drukte en veel
voorzieningen. Het platteland biedt rust, ruimte en natuur. Door te investeren in het landschap wordt de
kracht van het platteland versterkt en wordt haar waarde voor de stad vergroot.
Het uitbreiden en verbeteren van de (agro-)toeristische infrastructuur is het tweede indicatieve thema
waar deze ontwikkelingsstrategie bij aansluit. Hieraan gekoppelde doelen zijn met name terug te vinden
in de derde pijler, omdat hiermee gericht gestreefd wordt naar het aantrekkelijk maken van het gebied
voor dagrecreatie met het oog op de bewoners van de stad Eindhoven. Agrarische bedrijven kunnen hun
bedrijf gebruiken om in te spelen op de vraag naar op beleving gerichte vormen van recreatie en
toenemende interesse in regionaal en ambachtelijk geproduceerd voedsel. Ook de doelen uit pijler vier
leveren hieraan een bijdrage, doordat een mooier landschap het gebied aantrekkelijker maakt voor
bezoekende recreanten.
Het derde indicatieve thema dat aansluit bij deze ontwikkelingsstrategie is gericht op de ontwikkeling
van een circulaire economie, biobased economy en duurzame energie. In pijler twee, drie en vier wordt
hier aandacht aan besteed. In pijler vier gebeurt dit door natuurlijk boeren te stimuleren en de
landschappelijke kwaliteiten te versterken. In pijler twee en drie wordt de toepassing van innovaties
aangemoedigd door samenwerking met de Brainport. Daarbij liggen in het bijzonder op het terrein van
decentrale energieopwekking kansen, omdat deze doelstelling deel uitmaakt van de Brainport 2020
strategie.
3.1.3 Mate van integraliteit en vernieuwing
Zoals is beschreven in de strategie, is op verschillende vlakken sector overschrijdende samenwerking van
belang voor de ontwikkeling van het gebied. In de tweede pijler wordt de kennisindustrie van de
Brainport gekoppeld aan de agrarische sector. Doordat deze sectoren zich in het gebied soms op
loopafstand van elkaar bevinden, kunnen zij nog veel meer profiteren van samenwerkingsprojecten.
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Voor de eerste pijler geldt eveneens dat de innovatieve kracht van de Brainport op velerlei manier
verbonden kan worden aan bestaande bedrijven, instellingen en overheden in het LEADER gebied.
Voor de doelen die gerelateerd zijn aan de derde pijler is met het oog op de beleving het toegankelijk
maken van het buitengebied de samenwerking tussen de agrarische sector, de natuurorganisaties, en de
toerisme en recreatiesector van belang. Met name met het oog de belevingseconomie zijn er
mogelijkheden om sectoren die traditioneel niet gericht zijn op recreatie – zoals de agrarische sector - te
verbinden met de toeristische sector.
In de vierde pijler worden de landbouwsector en de natuurorganisaties aangemoedigd om samen te
werken, zodat het gebied kan blijven profiteren van de agrarische bedrijvigheid zonder dat dit betekent
dat de natuurontwikkeling stil komt te staan. Door projecten omtrent ‘natuurlijk boeren’ kan deze
samenwerking onder meer vorm krijgen.
Doordat de geformuleerde doelen erop gericht zijn de verbinding tussen de stad/Brainport en het gebied
te versterken maakt vernieuwing middels het toepassen van technologische innovaties binnen de
landbouwsector en daarbuiten expliciet onderdeel uit van deze ontwikkelingsstrategie. Daarnaast is
binnen de eerste pijler aandacht voor het vergroten van de leefbaarheid van kleine kernen door sociale
innovatie te stimuleren. Met betrekking tot de recreatie en toerisme sector wordt vernieuwing
aangewakkerd door naast het completeren van bestaande fiets-, wandel- en ruiternetwerken
nadrukkelijk in te zetten op moderne vormen van recreatie, gericht op de toenemende vraag naar
andere vormen van beleving. Tot slot sluiten de doelen ‘ontwikkeling agrarische nevenactiviteiten’,
‘natuurlijk boeren’ en ‘werken in het groen’ aan bij opkomende trends in respectievelijk de
landbouwsector en het nieuwe werken.
3.1.4 Aansluiting bij beleidscontext
Aansluiting bij overkoepelende POP 3 thema’s
Naast de specifieke thema’s aan doelstellingen van het LEADER programma zijn er overkoepelende POP3
thema’s waar deze strategie in meer of mindere mate aan bijdraagt. Dit betreft de volgende thema’s:
1. Werkgelegenheid: Als de beoogde doelen uit de strategie worden gerealiseerd, zal dit leiden tot
behoud van bestaande en creatie van nieuwe werkgelegenheid, met name doordat de strategie
beoogt zowel de recreatie en toerisme sector als de agrarische sector te versterken.
2. Innovatie: Doordat de strategie beoogt het gebied in te richten als proeftuin van de Brainport wordt
technologische innovatie gestimuleerd.
3. Natuur & landschap: In de strategie is expliciet opgenomen dat het gebied reeds hoge natuurwaarden
heeft, maar ook dat deze nog vergroot kunnen worden.
4. Milieu/waterkwaliteit: Aspecten met betrekking tot dit thema zijn in- en expliciet in de strategie
opgenomen en komen aan bod bij doelen als waterkwaliteit verbeteren, natuurlijk boeren en het
toevoegen van landschapselementen.
5. Klimaatverandering: In deze strategie wordt het decentraal opwekken van groene energie
gestimuleerd, gericht op het verlagen van de CO2-uitstoot. Daarnaast is waterberging een indirecte
opgave die bijdraagt aan mitigatie van effecten als gevolg van klimaatverandering.
Aansluiting bij provinciaal beleid en Duurzaam Door.
Deze LOS is ontsprongen uit de levendige dynamiek tussen burgers, ondernemers, agrariërs en
overheden rondom de tracéverlegging van de N69. De grote maatschappelijke participatie rondom dit
infrastructurele project heeft veel ideeën voortgebracht om de ontwikkeling van het gebied in breder
perspectief te stimuleren. Het LEADER programma zal ertoe bijdragen dat deze initiatieven ook ten
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uitvoer gebracht kunnen worden. Oftewel, dit LEADER programma is een mooie aanvulling en spin-off
van het provinciale beleid rondom de aanpak van de N69.
Bovendien sluit deze LOS met een aantal doelen aan bij het programma Duurzaam Door en de Agenda
van Brabant. In alle drie de programma’s staat de overtuiging voorop dat het stimuleren van
maatschappelijke participatie door burgers en ondernemers van groot belang is voor regionale
ontwikkeling. Inhoudelijk aansluiting is te vinden in de aandacht die deze programma’s hebben voor
duurzame ontwikkeling door sociale en technologische innovaties. Zowel in de tweede als derde pijler
van dit LEADER programma wordt hieraan aandacht besteed. Het gaat in deze LOS voornamelijk om de
beoogde ontwikkeling van de agrarische sector en het benutten van de kansen die de nabijgelegen
Brainport biedt.
Aansluiting bij Europees beleid
De strategie sluit ook goed aan bij de Europese fondsen en programma’s zoals EFRO, ESF en EFMV
waarvoor de 2020 strategie uitgangspunt is. In die Europese 2020strategie gaat het om ‘slimme’,
‘duurzame’ en ‘inclusieve’ groei. Binnen de eerste prioriteit gaat het over een op kennis en innovatie
gebaseerde economie. Deze prioriteit komt terug in diverse doelen, maar vooral in pijler drie. De tweede
prioriteit gaat over een groenere, competitieve economie waarin efficiënter met hulpbronnen wordt
omgesprongen. Ook deze prioriteit is zichtbaar in de strategie, met name in pijler één. Inclusieve groei
heeft betrekking op een economie met veel werkgelegenheid, sociale en territoriale cohesie. Deze wordt
zichtbaar in de pijlers één, twee en drie.
De EU-2020-strategie is onderverdeeld in 11 thema’s. In de Nederlandse EU-programma’s ligt de nadruk
sterk op drie van die elf thema’s en wel op innovatie, CO2-reductie en efficiënt omgaan met natuurlijke
hulpbronnen. Uit het voorafgaande is duidelijk geworden dat de strategie voor dit LEADER programma
daar goed bij aansluit.
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3.2 Meetbare doelstellingen en indicatoren
Op basis van de prioritaire en secundaire doelen in de verschillende pijlers van de strategie zijn meetbare
doelstellingen, indicatoren en streefwaarden voor dit LEADER programma Grenscorridor N69 opgesteld.
Deze zijn hieronder op hoofdlijnen benoemd en in het schema doelen, doelstellingen, output indicatoren
en streefwaarden in bijlage III is een volledig overzicht te vinden van de op SMART wijze geformuleerde
doelstellingen. Individuele steunaanvragen zullen niet beoordeeld worden op hun prestatie t.a.v. de
gestelde outputindicatoren en die daaraan gekoppelde streefwaarden. Deze worden uitsluitend gebruikt
worden ter inspiratie van de LAG in hun rol om projecten aan te jagen en ter evaluatie van deze LOS.
Pijler 1: Relatie Stad-Land: Toekomstgericht wonen en werken
1.1 Gebied als proeftuin Brainport
1.1.1 Ondersteuning van initiatieven waarbij gebied fungeert
als proeftuin
1.1.2 Ondersteuning bij aanleg van innovatieve infopanelen
1.2 Verbinding stad-land
1.2.1 Uitbreiding aantal vrij liggende fietspaden naar
Eindhoven
1.3 ‘Wonen en werken in het groen’
1.3.1 Ondersteuning van opzetten locaties met werkplekken in
mogelijk maken
het groen
1.3.2 Ondersteuning van opzetten vernieuwende woonlocaties
in het groen
1.4 Verenigingsleven &
1.4.1 Uitvoeren van acties om huidige verenigingsleven te
voorzieningenniveau
ondersteunen
1.4.2 Uitvoeren van acties om voorzieningen te
behouden/creëren
Pijler 2: Relatie Stad-Land: Ontwikkeling innovatieve agrarische sector
2.1 Dialoog Boer en Burger
2.1.1 Ondersteuning van initiatieven t.b.v. dialoog boer en
burger
2.2 Technologische innovatie
2.2.1 Ondersteuning van kleinschalige innovaties in de
stimuleren
agrarische sector
2.3.1 Ondersteuning van initiatieven boeren t.b.v. ontwikkeling
2.3 Ontwikkeling nevenactiviteiten
nevenactiviteiten en diensten
Pijler 3: Uitbreiden en vernieuwen toeristisch-recreatieve voorzieningen
3.1 Stimuleren innovaties beleving
buitengebied
3.2 Uitloopgebieden werknemers
3.3 Completeren routenetwerken

3.1.1 Ondersteuning van nieuwe producten/diensten t.b.v.
beleving buitengebied
3.2.1 I.s.m. bedrijven uitloopgebieden creëren
3.3.1 Ontbrekende schakels fiets-, wandel-, en ruiterpaden

Pijler 4: Ontwikkeling duurzaam en bloeiend landschap
4.1 Landschap aantrekkelijk maken
4.1.1 Ondersteuning agrariërs bij realisatie erfbeplanting
4.1.2 Ondersteuning beheergroepen bij aanleg houtwallen
4.1.3 Ondersteuning bij aanleg laanbeplanting
4.2 Waterkwaliteit verhogen
4.2.1 Ondersteuning bij aanleg vispassages
4.3 Stimuleren ‘natuurlijk boeren’
4.3.1 Organisatie van informatieavonden
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3.2.1 De outcome
Met het realiseren van de doelen en de doelstellingen wordt een verstevigde stad-land relatie tussen het
LEADER gebied en de stad Eindhoven beoogd. De outcome die hierbij past is er op gericht dat beide
gebieden met hun complementaire eigenschappen van grotere waarde voor elkaar worden.
In concreto betekent dit dat voor het gebeid rondom de N69 de outcomes er op hoofdlijnen als volgt
uitziet:
- De grenscorridor geldt als proeftuin voor innovaties uit de Brainport. Allerlei pilotprojecten worden
uitgevoerd, waardoor er steeds meer verbanden bestaan tussen ‘oude’ bedrijven en nieuwe
technologieën.
- Naast traditionele vormen van recreatie hebben nieuwe initiatieven ertoe geleid dat steeds meer
recreanten verrast worden door de creatieve projecten die passen binnen bij de belevingseconomie.
- Boeren maken gebruik van technische innovaties uit de Brainport en weten hierdoor een rendabele
bedrijfsvoering te handhaven
- Werknemers uit Brainport Eindhoven die op zoek zijn naar betaalbare, rustig gelegen, ruimtelijke
woningen in de nabijheid van belangrijke voorzieningen kunnen terecht op verschillende plekken in het
LEADER gebied.
- De schoonheid en de natuurwaarde van het landschap is vergroot. Agrariërs en natuurorganisaties
werken hiervoor samen ten behoeve van zowel de ontwikkeling als het beheer van natuur.
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4. Activiteitenplan
4.1 Voorbereiding van de LOS
Nadat de Provincie de Grenscorridor N69 heeft aangewezen als gebied waar één of meerdere LEADER
groepen zich voor hadden kunnen aanmelden, is er begin februari 2015 een voorlopige Lokale Actie
Groep (LAG) gevormd die de voorbereiding van deze Lokale OntwikkelingsStrategie (LOS) ter hand heeft
genomen. De voorlopige LAG bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten, agrariërs en
natuurorganisaties. Met deze LAG heeft een tweetal bijeenkomsten plaatsgevonden om de diverse
concepten van de LOS door te spreken. Ten behoeve van de LOS en met name in het kader van de
SWOT-analyse is er deskresearch uitgevoerd en er hebben interviews plaatsgevonden met betrokkenen
in het gebied. De voorlopige LAG zal na een ontvankelijkheidstoets in het najaar van 2016 de definitieve
LOS ter goedkeuring voorleggen aan het provinciebestuur. Om het voorbereidingsproces in goede banen
te leiden is gebruik gemaakt van een extern adviesbureau.

4.2 Uitvoering van projecten
Projecten worden in principe door de projectindieners (en/of samenwerkingsverbanden) zelf uitgevoerd.
De LAG kan daarbij voor enige ondersteuning zorgen, bv. in het verantwoordingsproces, het bij elkaar
brengen (en houden) van partijen e.d. De LAG zorgt wel dat de uitvoering van projecten gemonitord
wordt, zowel met betrekking tot de voortgang, de inhoud als de financiën.
Daarnaast zal de LAG zelf enkele aanjaagactiviteiten initiëren die als rand voorwaardelijk (voor de
ontwikkeling van andere projecten) beschouwd kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is: het
organiseren van bijeenkomsten om de samenwerking tussen Brainport-bedrijven en agrarische bedrijven
te bevorderen om zo innovaties op gang te brengen. Pas als gewenste projecten echt niet vanuit de regio
zelf op gang gebracht worden, zal de LAG initiatief nemen om dergelijke projecten opgestart te krijgen
(bijvoorbeeld door partijen bij elkaar te brengen, aanvragers uit de tent te lokken en advies te geven aan
potentiële indieners). Echter in eerste instantie wordt het initiatief zoveel mogelijk bij lokale partijen in
de regio gelaten.

4.3 Samenwerking
Bij de realisatie van dit LEADER programma zal de LAG intensief samenwerken met alle betrokken
partijen in het gebied. Het betreft dan vooral de lokale ondernemers- en burgergroepen (bv. dorpsraden,
verenigingen e.d.), maar ook organisaties als de ZLTO, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het
Waterschap. Voorts zullen gemeenten een belangrijke rol vervullen bij het stimuleren en ondersteunen
van projecten van lokale groepen. Dus ook met hen zal intensieve samenwerking plaatsvinden. Dat geldt
uiteraard ook voor de Provincie Noord-Brabant die als gedelegeerd beheersautoriteit voor dit LEADER
programma de eindverantwoordelijkheid heeft over de subsidieverlening.
Naast samenwerking met partijen in het gebied, zal er samenwerking gezocht worden met organisaties
net buiten het gebied (bv. Huis voor de Brabantse Kempen, Samenwerking/Dienst Dommelvallei, e.d.).
Als eerste instantie kan daarbij gedacht worden aan relevante partijen in de stad Eindhoven. Immers
stad-land relaties is het hoofdthema van dit programma. Dat thema kan alleen goed ingevuld worden als
er sprake is van samenwerking met partijen uit die stad. De LAG zal voor die samenwerking moeten
zorgen, maar natuurlijk ook de lokale groepen uit het gebied zelf (bv. agrariërs als ze iets willen met
Brainport bedrijven). Echter ook met andere partijen die net naast de Grenscorridor N69 liggen, zal
samenwerking gezocht worden omdat dit gebied natuurlijk geen eiland op zichzelf is. Overwegende dat
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dit gebied grenst aan België wordt hierom ook over de landsgrens gekeken met bijzondere aandacht
voor de provincie Limburg (B), de gemeente Lommel (B) en het Vlaamse Gewest (B).

4.4 Aanjaagacties/Deskundigheidsbevordering
Ter ondersteuning van (potentiële) aanvragers - zodat zij in staat zijn kwalitatief hoogwaardige projecten
in te dienen - worden er een aantal voorlichtingsactiviteiten georganiseerd (zie communicatieplan, par.
4.6). Tevens is de secretaris beschikbaar voor het geven procesmatige ondersteuning aan aanvragers,
zowel in de voorbereiding van een aanvraag als tijdens de uitvoering van een goed gekeurd project. In
individuele gevallen kan de LAG besluiten op passende wijze extra ondersteuning aan te bieden.
Ten behoeve van de realisatie van een aantal doelstellingen zullen extra aanjaagactiviteiten
plaatsvinden. Enkele voorbeelden van dergelijke aanjaagacties zijn:
- Algemene aanjaagactie 1: Centrum voor LEADER initiatieven
- In het recent geopende informatiecentrum Grenscorridor N69 wordt LEADER als een speciaal
thema gepresenteerd, zodat bewoners en lokale groepen ideeën kunnen opdoen. Daarnaast zal
dit centrum gebruikt kunnen worden als vergaderplek waar groepen hun LEADER projectideeën
samen kunnen bespreken en vormgeven. De LEADER-secretaris zal hier regelmatig aanwezig zijn
om deze lokale groepen daarbij te ondersteunen.
- Algemene aanjaagactie 2: Professionele ondersteuning
- De omgevingsmanager van de Gebiedsimpuls N69 en de secretaris van LAG zullen tevens ingezet
worden voor het aanjagen van LEADER acties.
- Algemene aanjaagactie 3: Deskundigheidsbevordering
- In het informatiecentrum Grenscorridor N69 zullen interactieve werksessies voor potentiele
initiatiefnemers van LEADER projecten georganiseerd worden. Lokale groepen kunnen uiteraard
ook zelf met dergelijke initiatieven komen. Een excursie voor de leden van de LAG zal
plaatsvinden om hen nader te informeren over activiteiten de in ontwikkeling zijn in het N69
gebied.
- Algemene aanjaagactie 4: Ambassadeurs/makelaars
- Uit de regio worden personen gezocht en benoemd die initiatieven uit de regio ophalen. Zij
vormen een ambassadeurs- of makelaarsgroep die samen met de LAG secretaris projecten
entameert en verder brengt middels huiskamersessies, informatiebijeenkomsten e.d.
- Algemene aanjaagactie 5: deelname ontwikkeling plattelands netwerken
Deelname aan het landelijk Netwerk Platteland en opbouwen en onderhouden van een regionaal
netwerk voor plattelandsontwikkeling waaraan leden van de LAG een actieve bijdrage leveren.
- Aanjaagactie doel 2.1: dialoog tussen boer en burger aanwakkeren
- Samenstellen van een groep kwartiermakers met boeren en burgers die dialoogbijeenkomsten
kunnen voorbereiden.
- Aanjaagactie doel 2.2: Ontwikkeling agrarische nevenactiviteiten
- Organiseren van een informatiebijeenkomst voor agrariërs om ontwikkeling van
nevenactiviteiten te stimuleren als LEADER project
- Aanjaagactie doel 1.4: Verenigingsleven ondersteunen en versterken / sociale innovatie.
- Per gemeente één aftrapbijeenkomst om verenigingen te informeren over mogelijkheden binnen
LEADER programma.
Dit is geen limitatieve opsomming. Afhankelijk van de omstandigheden en de initiatieven uit het gebied
zelf zullen er meer (of minder) aanjaagactiviteiten plaatsvinden. Datzelfde geldt voor
deskundigheidsbevordering van aanvragers.
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4.5 Bestuur en Organisatie LAG
De wijze waarop het bestuur- en de organisatie van de LAG is vorm gegeven wordt nauwgezet
beschreven in de hoofdstukken vijf en zeven.

4.6 Communicatieplan
Zoals in het takenpakket van de LAG beschreven staat (zie hoofdstuk 5), heeft de LAG een aantal taken
met betrekking tot het informeren over en stimuleren van het indienden van projectvoorstellen,
alsmede het uitdragen van de bereikte resultaten. Hieronder staat uitgewerkt op welke wijze invulling zal
worden gegeven aan deze communicatieve taken. Voor de uitvoering van deze taken kan er gebruik
gemaakt worden van bestaande organisatorische structuren die zijn opgericht in het kader van de
Gebiedsimpuls -N69. Dit heeft als voordeel dat de uitvoeringskosten van het communicatieplan beperkt
kunnen worden.
- Website
Er zal een website worden gemaakt die de basis vormt voor alle communicatie. Alle informatie die
benodigd is om een projectvoorstel in te kunnen dienen zal via deze site beschikbaar worden gesteld.
Daarnaast zullen op de site de voortgang en de definitieve resultaten van projecten worden getoond.
Op de site zal een database worden aangelegd om projectideeën te verzamelen en te verspreiden.
Tevens wordt een interactieve digitale kaart gemaakt, waarin de ontwikkelingen in het gebied
worden weergegeven. Hiermee wordt beoogd verslag te leggen van wat er gebeurt aan projecten,
alsmede enthousiasme los te maken voor het starten van nieuwe projecten.
- Programmabrochure
Om het LEADER programma rondom de Grenscorridor N69 op een overzichtelijke en toegankelijke
wijze onder de aandacht van een breed publiek te brengen zal een publieksvriendelijke brochure
gemaakt worden
- Doelgroepgerichte aanpak
Communicatieactiviteiten om het indienen van projectvoorstellen te stimuleren worden gericht op
specifieke doelgroepen, zoals: (1) verengingen, (2) bewonersgroepen, (3) retail- en andere lokale
bedrijfssectoren (4) natuur en milieugroepen, (5) agrariërs, (6) bedrijven in Brainport en (7) de sector
toerisme en recreatie. Die activiteiten betreffen bijeenkomsten, persberichten, interviews ed. rond
een bepaald thema en/of met een bepaald doel.
- Nieuwsbrief
Via een nieuwsbrief zullen de lezers op de hoogte gebracht worden van actualiteiten en
achtergronden omtrent het LEADER programma. Uitgangspunt is dat de nieuwsbrief 2 keer per jaar
digitaal verschijnt.
- Persactiviteiten
Om de mogelijkheden en resultaten van het LEADER programma zo breed onder de aandacht te
brengen, zal een actief persbeleid gevoerd worden gericht op de lokale media. Via persberichten en
persbijeenkomsten zal de pers benaderd worden.
- Populair jaarverslag
Een populair jaarverslag, bijvoorbeeld in de vorm van een extra digitale nieuwsbrief, zal verschijnen
om de voortgang van het LEADER programma kenbaar te maken.
Middels het communicatieplan, dat hierboven globaal weergegeven is maar later meer in detail
uitgewerkt zal worden, zal dit LEADER+ programma ook voldoen aan de onderstaande EU voorwaarden:
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-

Uitdragen van de ontwikkelingsstrategie in de regio (bijvoorbeeld door seminars,
voorlichtingsbijeenkomsten, promotiemateriaal, video/internet, cd-rom)
Informeren potentiële begunstigden/geïnteresseerden over voortgang ontwikkelingsstrategie via
jaarverslagen, tussentijdse resultaten, evaluatie projecten
Toezien op een correcte toepassing van de EU regels omtrent promotie en publiciteit door de
projectaanvragers, zoals:
 Het plaatsen van borden bij openbare werken;
 Het plaatsen van gedenkplaten bij openbare voorzieningen;
 Bij communicatiemiddelen gericht op externe contacten (werving afnemers, pers e.d.)
aangeven dat EU medefinancier is.

4.7 Administratie
De administratie is verdeeld over de secretaris van de LAG, de uitvoeringsorganisatie Stimulus en het
betaalorgaan RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Daarnaast heeft de aanvrager van een
project, na goedkeuring, een belangrijke administratieve rol als projectverantwoordelijke organisatie.
Deze verschillende rollen met betrekking tot de administratie worden hieronder kort toegelicht.
De secretaris van de LAG:
- verzorgt de voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen van de LAG inclusief de
besluitvorming over de afhandeling van ingediende projecten.
- fungeert als vraagbaak voor potentiële aanvragers bij het indienen van een subsidieverzoek
- begeleidt projecten procesmatig vanaf het traject van subsidieaanvraag tot de
subsidietoekenning of –afwijzing.
- ondersteunt de voorzitter bij het handhaven van het reglement van orde.
- coördineert de opdrachtverlening voor communicatieactiviteiten (inzet secretaris zelf, inhuur
van capaciteit of via inzet deelnemers LAG)
- bewaakt de financiën die zijn begroot voor het functioneren van de LAG.
Uitvoeringsorganisatie Stimulus:
- geeft advies voor het opstellen van een correct subsidieverzoek via het digitaal systeem;
- voert de correspondentie omtrent toe- of afwijzing;
- bewaakt de voortgang van het project indien subsidie is verleend;
- beoordeelt betalingsverzoeken en geeft opdracht tot uitbetaling;
- geeft namens de provincie beschikkingen af.
Betaalorgaan RVO.nl:
- doet een subsidietechnische check op subsidieaanvragen;
- verzorgt de betaling van subsidie aan subsidieontvangers. Dat geldt niet alleen voor de bijdrage
van de EU, maar ook voor de bijdragen van de Nederlandse overheden (provincie, gemeente,
waterschap) en RVO.nl declareert die bijdragen vervolgens weer bij de financierende overheden.
- verzamelt alle relevante gegevens die nodig zijn om naar de relevante partijen te kunnen
rapporteren en signaleert daarbij mogelijke knelpunten in de voortgang;
- levert conform te maken afspraken gegevens ten behoeve van de rapportages van de LAG en de
provincie en de LAG baseert zich bij rapportages op deze systematiek om dubbel werk te
voorkomen;
- voert de voorgeschreven controles uit waarmee zij als betaalorgaan kan garanderen dat de
subsidie rechtmatig wordt toegekend.
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De aanvrager van een project:
- is verantwoordelijk voor het onderhouden van een deugdelijke administratie van het project;
- is verantwoordelijk voor het correct indienen van declaratieverzoeken;
- is verantwoordelijk voor het tijdig afronden van het project conform het ingediende
subsidieverzoek en vraagt eventueel tijdig via Stimulus uitstel aan als de oorspronkelijke
planning niet kan worden gehaald;
- zorgt voor het tijdig opleveren van voortgangsrapportages.

4.8 Meerjarenplanning
Algemeen
Q2 2016
Q3 2016

Q4 2016
Q1 2017

Samenwerkingsovereenkomst
provincie
Noord-Brabant en de vijf N69
gemeenten
Formele instelling LAG
Formele vaststelling LOS
Openstelling LEADER N69

Q2 2017
Q3 2017
Q4 2017
Q1 2018
Q2 2018
Q3 2018
Q4 2018
Q1 2019
Q2 2019
Q3 2019
Q4 2019
Q1 2020
Q2 2020
Q3 2020
Q4 2020
Q1 2021

Communicatie

Verantwoording

Vergadering LAG
Vergadering LAG

Aanjaagacties

Vergadering LAG

Aanjaagacties
Website online
Nieuwsbrief
Brochure gereed
Excursie LAG-leden
Aanjaagacties
Nieuwsbrief
Aanjaagacties
Nieuwsbrief

Vergadering LAG

Jaarverslag 2016

Nieuwsbrief

Jaarverslag 2017

Nieuwsbrief

Mid-term verslag

Nieuwsbrief

Jaarverslag 2018

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief
Einde LEADER POP3

Vergaderingen LAG

Jaarverslag 2019

Nieuwsbrief
Jaarverslag 2019
Eindrapportage
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Vergadering LAG
Vergadering LAG
Vergadering LAG
Vergadering LAG
Vergadering LAG
Vergadering LAG
Vergadering LAG
Vergadering LAG
Vergadering LAG
Vergadering LAG
Vergadering LAG
Vergadering LAG
Vergadering LAG
Vergadering LAG
Vergadering LAG
Vergadering LAG

5 Organisatie LAG
De Grenscorridor N69 is een nieuw aangewezen LEADER gebied. Dit betekent dat de er nog geen
bestaande LEADER-organisatie is waarop voortgebouwd kan worden. Er zal daarom aangesloten worden
bij de organisatie die ingericht wordt ter uitvoering van de gebiedsimpuls. De bestuurlijke werkgroep van
die organisatie vormt ook de basis voor de LAG. Daartoe wordt die werkgroep aangevuld met enkele
private personen/partijen uit het gebied (zie paragraaf 5.2). De LAG heeft echter wel een zelfstandige
bevoegdheid en heeft ook een eigen, onafhankelijke secretaris.

5.1 Positie, taken en bevoegdheden LAG
5.1.1 De taken die aan de LAG zijn toebedeeld
 het opstellen van het ontwikkelingsplan voor het programmagebied;
 het opstellen van subsidievereisten en selectiecriteria (beoordelingsformulier steunaanvragen);
 het opstellen en vaststellen van een Reglement van Orde;
 Advies uitbrengen aan Gedeputeerde Staten over of ingediende projecten inhoudelijk passen binnen
het ontwikkelingsplan
 het stimuleren en ondersteunen van projectontwikkeling en het genereren van nieuwe projecten;
 het tussentijds evalueren van het Ontwikkelingsplan en indien nodig bijstellen;
 het verzorgen van inhoudelijke en financiële rapportages;
 het voeren van financieel en inhoudelijk beheer van het ontwikkelingsplan, incl. de monitoring van de
projectuitvoering;
 het nakomen van verplichtingen inzake voorlichting en publiciteit.
Voor de uitvoering van deze taken kan de LAG gebruik maken van de ondersteuning die wordt geboden
door secretaris van de LAG. (Zie 5.3.1)
5.1.2 De relatie van de LAG tot het college van Gedeputeerde Staten
De LAG wordt geacht onafhankelijk advies te kunnen geven op voldoende afstand van het College van
GS. Daartoe neemt het College van GS een besluit tot instelling van de LAG, waarin hun taken en
bevoegdheden worden vastgelegd. Conform de Europese richtlijnen, zal de lijn van dit instellingsbesluit
moeten zijn dat de Lokale Actie Groep de bevoegdheid krijgt om ten aanzien van projecten een
zwaarwegend advies aan het College van GS uit te brengen. Deze constructie is mogelijk wanneer als
uitgangspunt wordt genomen dat het College van GS de adviezen van de Lokale Actie Groep opvolgt,
tenzij zwaarwegende belangen zich hiertegen verzetten.
5.1.3 De rechtsvorm van de LAG
De LAG wordt ingesteld voor de periode waarin de uitvoering van het Lokale Ontwikkelingsstrategie
loopt. Voor de LAG wordt geen aparte rechtspersoon, zoals een stichting, opgericht. Dit is niet nodig,
omdat ervoor gekozen is de beheersautoriteit in dezen te laten vallen onder de verantwoordelijkheid
van het College van GS van de provincie Noord-Brabant is. Derhalve zijn de LAG en de leden van de LAG
nooit (hoofdelijk) aansprakelijk met betrekking tot de subsidieverstrekking.
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5.1.4 De betaal- en beheersautoriteit
De provincie Noord-Brabant is de beheersautoriteit. Uitvoeringsorganisatie Stimulus voert de
correspondentie omtrent toe- of afwijzing van subsidieverzoeken. RVO is de betaalautoriteit en
beoordeelt derhalve betalingsverzoeken en geeft opdracht tot uitbetaling.

5.2 Profiel en samenstelling van de LAG
5.2.1 Criteria, proces en toekomstige samenstelling LAG
Zoals al eerder aangegeven is deze LOS ontstaan uit de levendige dynamiek tussen bewoners,
ondernemers, maatschappelijke organisaties en lokale overheden die allen betrokken zijn bij de aanleg
van de nieuwe N69. Het ligt dan ook voor de hand om de LAG deels te integreren in de totale organisatie
van de gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69. De bestuurskracht is hierdoor optimaal geborgd. Een
afzonderlijke organisatie opzetten is niet nodig en ongewenst. Afstemmingsverliezen worden voorkomen
en de burger wordt op een eenduidige manier geïnformeerd over het geheel. Bovendien kunnen
uitvoeringskosten op deze manier beperkt worden.
In de reeds bestaande bestuurlijke werkgroep die geformeerd is naar aanleiding van de aanleg van de
nieuwe N69 zijn vertegenwoordigd de gemeenten Veldhoven, Bergeijk, Waalre, Eersel en Valkenswaard.
Daarnaast nemen Staatsbosbeheer, de BMF, Natuurmonumenten, ZLTO, Recron en het Waterschap de
Dommel deel. Deze bestuurlijke werkgroep werkt nauw samen met bewoners en ondernemers uit
gebied. Daarom zal ook vanuit bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties participatie in
de LAG plaatsvinden. Bij het samenstellen van de LAG is gelet op de aanwezigheid van de volgende
aspecten:
-

-

-

-

Kennis van het gebied
o Kennis van bestaande en geplande projecten in het gebied
o Kennis van geografische kenmerken van het gebied
Uitgebreid netwerk in het LEADER gebied, in het bijzonder gericht op de volgende sectoren
o Agrarische sector
o Recreatie sector
o Natuur
o Kennis- en technologiesector
Kennis van de samenleving tot in de haarvaten
o Kennis over wat er speelt onder kleine ondernemers
o Kennis over wat er speelt bij burgers
Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
o Kennis en gevoel voor de bestuurlijke verhoudingen tussen de provincie gemeenten en
andere stakeholders in het gebied
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5.2.2 De samenstelling van de LAG
Bij de samenstelling van de LAG wordt rekening gehouden met een evenwichtige afspiegeling van de
actoren die in het gebied actief zijn.
5.2.3 Bestuurskracht en commitment
Om de bestuurskracht van de LAG te borgen, is bij de selectie van leden voor de LAG rekening gehouden
met voldoende diversiteit en deskundigheid binnen de totale groep op grond van de
krachtenveldanalyse. Indien nodig zal er via deskundigheidsbevordering voor gezorgd worden dat de
leden van de LAG voldoende kennis en kunde verkrijgen. Daarnaast krijgt de LAG op verschillende
manieren ondersteuning bij het uitoefenen van hun taken (zie 5.3.1).
Om naast de borging van de aanwezigheid van voldoende kennis binnen de LAG ook voldoende
commitment te bewaken, zal aan alle leden van de LAG gevraagd worden een intentieverklaring te
tekenen waarin zij verklaren zich in te zetten voor de LAG en de uitvoering van de LOS.

5.3 Organisatie van de uitvoering
5.3.1. Ondersteuning
Ter ondersteuning van de LAG in de uitvoering van de ontwikkelingsstrategie kan er beroep gedaan
worden op de volgende functionarissen:
1. De secretaris biedt secretariële ondersteuning voor de LAG en vervult tevens een ondersteunende
taak bij het oefenen van de loketfunctie.
 Secretariële ondersteuning
o Ondersteuning van de vergaderingen van de LAG: voorbereiding, vergaderingen bijwonen,
verslaglegging, procesbewaking, advisering;
o Voorlichting en PR: verantwoordelijk voor de organisatie van informatiebijeenkomsten, het
opstellen en verspreiden van de nieuwsbrief en het beheer van de website. Verder zorgt de
secretaris er voor dat er regelmatig artikelen in de lokale en regionale pers verschijnen over
de activiteiten in het kader van het programma;
o De secretaris koppelt tijdens elke vergadering van de LAG terug over de voortgang van de
uitvoering van de projecten.
o Rapportage: de secretaris stelt jaarlijks een jaarplan en een jaarverslag op, waarin verslag
wordt gedaan van de geplande c.q. uitgevoerde activiteiten en projecten en eventueel
voorstellen worden gedaan voor bijstelling van het programma;
o De secretaris treedt op als aanspreekpunt voor de provinciale coördinator en de beheer- en
betaalautoriteit;
 Vervullen van loketfunctie:
o Loketfunctie: De secretaris is het aanspreekpunt namens de LAG voor Lokale Initiatiefnemers
om projectideeën en projectvoorstellen te bespreken en initiatiefnemers te ondersteunen bij
de administratieve zaken rond de uitvoering en afronding;
o Procedurebegeleiding en –bewaking: de secretaris begeleidt lokale initiatiefnemers bij het
correct en zorgvuldig indienen van projectvoorstellen.
2. Provinciale POP/LEADER coördinator
Op provinciaal niveau is er een POP/LEADER coördinator. Deze provinciaal coördinator werkt nauw
samen met Stimulus en RVO.nl bij de afhandeling van subsidieverzoeken (zie par. 4.7).
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3. Het Nationaal Netwerk Plattelandsontwikkeling.
Het nationaal netwerk plattelandsontwikkeling zal ook in de komende programmaperiode
ondersteuning bieden aan de LEADER groepen. De ondersteuning bestaat uit
deskundigheidsbevordering bij de leden van de LAG om hen in staat te stellen de uitvoering van het
programma adequaat ter hand te nemen. Verder bevordert het netwerk de uitwisseling van
ervaringen en informatie tussen LEADER gebieden en kan ondersteuning bieden bij het opzetten van
samenwerkingsprojecten. De LAG wenst actief te participeren in dit netwerk met als doel het
overdragen van behaalde resultaten en het opdoen van inspiratie voor de uitvoering van de Lokale
Ontwikkelingsstrategie.
5.3.3 Standplaats
Voor de standplaats van de LAG en de secretaris wordt gebruik gemaakt van het reeds bestaande
infocentrum dat is ingericht in het kader van de verlegging van de N69 en de uitvoering van de
Gebiedsimpuls (Braambos 5, Westerhoven). Hierdoor krijgt het LEADER een standplaats op een
prominente plek in het gebied en worden onnodig hoge kosten uitgespaard.
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6 Financiën
6.1 Begroting
De begroting voor dit LEADER programma bestaat uit twee delen. Er is een begroting voor projecten die
worden uitgevoerd ten behoeve van de realisatie van de doelstellingen zoals geformuleerd in deze LOS.
Alle middelen die vanuit het ELFPO beschikbaar zijn, worden hiervoor ingezet. Daarnaast is er een
uitgavenoverzicht voor organisatie-, aanjaag- en communicatiekosten. Deze worden volledig
gefinancierd vanuit budgetten die zijn vrijgemaakt door de provincie Noord-Brabant in samenwerking
met andere partners die betrokken zijn bij dit LEADER programma.
6.1.1. Begroting LEADER projecten
De onderstaande begroting is opgesteld met in achtneming van de EU regelgeving over de verhoudingen
tussen EU, publieke en private middelen (zie 6.2).
Begroting LEADER projecten
Dekking
EU
Publiek
Privaat
totaal
Uitgaven
Pijlers 1 - 4

€ 1.240.000
€ 1.240.000
€ 1.653.333
€ 4.133.333

30%
30%
40%
100%
60% Subsidie
(EU + Publiek)
€ 2.480.000

€ 4.133.333

40 % Privaat
€ 1.653.333

6.1.2 Uitgavenoverzicht organisatie-, aanjaag en communicatiekosten
In het uitgavenoverzicht op de volgende pagina staan de kosten die gemaakt worden voor de
organisatie, de aanjaag- en communicatieactiviteiten. Deze kosten worden geheel gedekt door de
provincie Noord-Brabant conform de daarover gemaakte afspraak met de andere publieke partners die
vertegenwoordigd zijn in de LAG.
De kosten voor de secretaris en de provinciaal coördinator zijn op € 0,00 gezet, omdat dit medewerkers
van de provincie Noord-Brabant betreft die voor de uitvoering van het LEADER programma inzetbaar
zijn. Hiervoor wordt geen kostprijsberekening gemaakt, omdat deze kosten reeds gedekt zijn binnen de
begroting van de provincie Noord-Brabant.
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Uitgavenoverzicht
Organisatie + aanjaagkosten
secretaris
provinciaal coördinator
vergaderingen
jaarverslagen
midterm verslag
deskundigheidsbevordering
aanjaagacties
Communicatieplan
programma brochure
website
nieuwsbrief
persactiviteiten
populair jaarverslag

€ 52.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 13.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 5.000,00
€ 30.000,00
€ 11.000,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7.000,00
€ 2.000,00

6.2 Dekkingsplan
Er zijn twee EU spelregels met betrekking tot de cofinanciering van de beschikbaar gestelde ELFPO/POP3
middelen voor LEADER programma’s. Ten eerste, op projectniveau is de verplichte verhouding tussen EU
en publieke cofinanciering 50-50. Ten tweede, op programmaniveau moet ten minste 40 procent private
cofinanciering zijn ingebracht (30% EU - 30% publiek - 40% privaat). Dit betekent dat steunaanvragen
alleen toegekend kunnen worden indien er afdoende cofinanciering aanwezig is.
6.2.1 Publieke cofinanciering
De provincie Noord-Brabant heeft met de lokale overheden gedurende de totstandkoming van de LOS
een akkoord bereikt over de wijze waarop de publieke cofinanciering wordt opgebracht. Hierdoor is de
publieke cofinanciering beschikbaar bij de provincie Noord-Brabant.
6.2.2 Private cofinanciering
Per steunaanvraag zal door de aanvrager een intentieverklaring moeten worden aangeleverd waarin
staat welke private cofinancier(s) welk bedrag inbrengen. Voor alle afzonderlijke steunaanvragen is ten
minste 40 procent private cofinanciering vereist.
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DEEL II Reglement LAG, Beheer- & toezichtregeling, Beschrijving van de
Beoordelingsprocedure
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7 werkwijze LAG, beoordeling, monitoren en effectmeting evaluatie
7.1 Werkwijze en verantwoording LAG
7.1.1 Vergaderingen
De LAG komt ten minste twee keer per jaar in vergadering bijeen en verder zo vaak de voorzitter dit
nodig acht. De voorzitter van de LAG schrijft vergaderingen uit. Het is de secretaris die vergaderingen
voorbereidt en uiterlijk één week voorafgaande aan de vergadering de vergaderstukken aan de leden
verstrekt. Tevens is de secretaris belast met opmaken van de notulen die na goedkeuring van de
voorzitter binnen een week na de vergadering aan de leden van de LAG worden verstrekt. De notulen
worden definitief vastgesteld bij de eerstvolgende vergadering.
Vergadering van de LAG zijn openbaar en kunnen derhalve door iedereen worden bijgewoond, tenzij de
voorzitter of ten minste twee leden van de LAG verzoeken de deuren te sluiten. Bovendien kunnen door
de voorzitter indien de vergadering van de LAG daartoe aanleiding geeft externe deskundigen gevraagd
worden zonder stemrecht aan de vergadering deel te nemen.
Indien een lid van de LAG stelselmatig afwezig is, kan de LAG overgaan tot royering.
7.1.2 Transparantie en verantwoording
Om zo goed mogelijk verantwoording af te kunnen leggen streeft de LAG naar een zo transparant
mogelijke werkwijze. Ten behoeve van deze doelstellingen is als volgt besloten:
 De jaarrapportages en de mid-term evaluatie worden op de website openbaar gemaakt.
 De beoordelingen van steunaanvragen worden op de website openbaar gemaakt.
 De reglementen m.b.t. de werkwijze van de LAG en eventuele wijzigingen worden op de website
bekend gemaakt
 De procedure en de criteria m.b.t. het indienen van een steunaanvraag en eventuele wijzigingen
hiervan worden op de website bekend gemaakt.
 De vergaderingen van de LAG zijn in beginsel openbaar en worden ten minste één week van
tevoren op de website aangekondigd. Bovendien wordt er naar gestreefd vergaderdata via de
nieuwsbrief kenbaar te maken.
Een opzet voor een jaarverslag is toegevoegd in bijlage IV.
7.1.3 Voorkomen van belangenverstrengeling
Leden van de LAG mogen zelf geen steunaanvragen indienen om belangenverstrengeling te voorkomen.
Als een lid van de LAG onderdeel uitmaakt van een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke
rechtspersoon, of van een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid die een aanvraag heeft ingediend,
dan is sprake van belangenverstrengeling als dit lid ook adviseert over de aanvraag vanuit zijn positie
binnen de LAG.
Om belangenverstrengeling door leden van de LAG te allen tijde voorkomen is als volgt besloten:
 Leden van de LAG moeten kenbaar maken welke zakelijke belangen zij hebben. Dit wordt
samengebracht in een register dat openbaar wordt gemaakt op de website.
 Indien leden van de LAG een belang hebben bij een steunaanvraag moeten zij dit kenbaar
maken, waarop zij worden uitgesloten van stemming, discussie en advisering bij de beoordeling
hiervan.
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7.1.4 Tussentijdse vervanging
Indien leden van de LAG tussentijds vervangen moeten worden, zal de LAG de organisatie die het
vertrekkend lid vertegenwoordigd verzoeken om een nieuwe vertegenwoordiger voor te dragen. Na
goedkeuring van de LAG zal hij/zij worden voorgedragen aan de Gedeputeerde Staten van de Provincie
Noord-Brabant.

7.2 Beoordeling
Ten behoeve van de uitvoering van de LOS wordt een hoofdstuk opgenomen in de Subsidieregeling
Plattelandsontwikkelingsprogramma van de Provincie Noord-Brabant. In deze paragraaf van de LOS is
een samenvatting te vinden van de belangrijkste bepalingen die hierin zijn opgenomen.
7.2.1
-

Doelgroepen
Subsidie kan worden aangevraagd door:
o Publiekrechtelijke rechtspersonen
o Privaatrechtelijke rechtspersonen
o Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid

7.2.2
-

Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van projecten die passen binnen de LOS

7.2.3
-

Weigeringsgronden
Subsidie wordt niet toegekend indien aan het project reeds subsidie is verstrekt op grond van
een paragraaf uit hoofdstuk 2 van de Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma 3
Noord-Brabant 2014-2020.

7.2.4
-

Subsidievereisten
Een subsidieaanvraag moet worden voorzien van:
o Een projectplan, waarin ten minste is opgenomen:
1. De doelstellingen van het project
2. Een probleemanalyse
3. de wijze van uitvoering
4. de planning en realisatietermijn
5. de liquiditeitsplanning
6. de verwachte resultaten
o Een begroting en een toelichting hierop;
o Een financieringsplan van de kosten van het project, waarbij minimaal 40% van de
financiering uit private financiering bestaat.
o De voor uitvoering van het project noodzakelijke vergunningen
o Getekende cofinancieringsverklaringen
Een subsidieaanvraag moet bovendien een minimale score behalen op basis van de criteria die
zijn opgenomen in Bijlage V van deze LOS. Hierover brengt de LAG advies uit aan Gedupeteerde
staten van GS.

-

7.2.5
-

Subsidiehoogte
De hoogte van de subsidie bedraagt 60 % van de subsidiabele kosten, tot een maximum van €
400.000.
Geen subsidie wordt verstrekt indien het subsidiebedrag lager is dan € 125.000.
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Om kleinere projecten mogelijk te maken kan de LAG kan gedurende de looptijd van het LEADER
programma besluiten een verzoek in te dienen bij GS van de provincie Noord-Brabant om de ondergrens
van € 125.000 euro subsidie te verlagen.
7.2.6
-

Selectie op volgorde van binnenkomst
Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

7.3 Procedure
De secretaris van de LAG fungeert als aanspreekpunt voor potentiele subsidieaanvragers. De secretaris
kan potentiële subsidieaanvragers informeren over waar een goede LEADER aanvraag aan moet voldoen
en dit relateren aan hun specifieke project. Al dan niet na consultatie van de secretaris van de LAG kan
een subsidieaanvraag worden ingediend bij Stimulus.
Stimulus voert de technische beoordeling uit en de LAG stelt op basis van de criteria die zijn beschreven
in bijlage V een zwaarwegend advies op voor Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Op
basis van de technische beoordeling van Stimulus en het advies van de LAG besluit Gedeputeerde Staten
de gevraagde subsidie al dan niet toe te kennen. Deze beoordelingsprocedure duurt maximaal 22 weken
vanaf het moment dat een aanvraag is ingediend bij Stimulus.

7.4 Monitoring en evaluatie
De Rijksoverheid, c.q. het Ministerie van Economische Zaken, is in eerste aanleg verantwoordelijk voor
de uitvoering van het totale PlattelandsOntwikkelingsprogramma (POP3). De provincie Noord-Brabant is
verantwoordelijk voor de uitvoering van het subsidieprogramma voor zover de nationale cofinanciering
afkomstig is van provincie, waterschappen of gemeenten. De monitoring en evaluatie vindt deels plaats
op het niveau van afzonderlijke projecten die verplicht zijn hiervoor de passende kengetallen aan te
leveren. De provincies en het Ministerie van EZ zijn samen verantwoordelijk voor de verplichte acties
t.a.v. monitoring en evaluatie richting EU.
De LAG is verantwoordelijk voor de uitvoering en monitoring van deze Lokale Ontwikkelingsstrategie.
Hiertoe zal jaarlijks een jaarrapportage worden opgesteld en halverwege het programma zal een
zogeheten mid-term evaluatie worden uitgevoerd. Deze rapportages bevatten een overzicht van de van
de voortgang op het gebied van de gestelde inhoudelijke doelen, een financieel overzicht, en een
overzicht van de uitgevoerde communicatieve taken. De LAG zal op basis van de resultaten van deze
rapportages, indien nodig, programmatische aanpassingen doorvoeren. Zowel de jaarrapportages als de
mid-term evaluatie zullen op de website gepubliceerd worden.
Naast de mid-term evaluatie en de jaarrapportages vindt monitoring van de projecten voortdurend
plaats – met name door de secretaris - en tijdens elke vergadering van de LAG zal aan de hand van de
resultaten en de doelstellingen van de Ontwikkelingsstrategie worden geëvalueerd, om daarmee verder
richting te geven aan het activeren van het gebied en het beoordelen van aanvragen.
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BIJLAGE I Reglement van Orde lokale actiegroep grenscorridor N69
Het ondertekende reglement van orde is op te vragen via de secretaris van de LAG.
Reglement van orde lokale actiegroep grenscorridor N69
Besluiten vast te stellen het navolgende:
Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a.

LAG: Lokale Actiegroep Grenscorridor N69;

b.

LEADER: Liaison Entre Actions de Développement de l’Économique Rurale;

c.

Liaison Entre Actions de Développement de l’Économique Rurale: vanuit de gemeenschap geleide
lokale ontwikkeling in het kader van POP3;

d.

lokale ontwikkelingsstrategie: coherent samenstel van op de plaatselijke doelstellingen en
behoeften afgestemde concrete acties dat bijdraagt aan de verwezenlijking van de strategie van de
Europese Unie voor slimme, duurzame en inclusieve groei en wordt ontworpen en uitgevoerd door
een lokale actiegroep;

e.

POP3: derde plattelandsontwikkelingsprogramma van Nederland in het kader van het Europees
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020;

Artikel 2 Vergaderingen
1. De voorzitter roept de leden van de LAG schriftelijk tenminste een week voor de dag van de
vergadering ter vergadering op.
2. De Lokale Actie Groep vergadert tenminste twee maal per jaar en verder zo vaak de voorzitter dit
nodig acht.
3. De agenda en de daarbij behorende vergaderstukken worden tegelijkertijd met de schriftelijke
oproep aan de leden verzonden.
4. De vergadering wordt niet geopend voordat blijkens de presentielijst meer dan de helft van het
aantal stemgerechtigde leden tegenwoordig is of twee derde van de stemgerechtigde leden indien
aanpassing van het lokale ontwikkelingsstrategie, het beoordelingsformulier steunaanvragen of het
reglement van orde ter besluitvorming voorligt.
5. Indien ingevolge het vierde lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt de voorzitter
opnieuw een vergadering tegen een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het bezorgen van de
oproep is gelegen.
6. Indien geen gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheid, bedoeld in het vijfde lid, kan de
voorzitter gebruik maken van een schriftelijke vergaderprocedure voor die onderwerpen die zodanig
spoedeisend zijn, dat deze niet kunnen wachten tot de volgende vergadering.
40

7. Indien de voorzitter gebruik maakt van een schriftelijke vergaderprocedure als bedoeld in het zesde
lid, reageren de leden na ontvangst van de vergaderstukken daarop binnen maximaal tien
werkdagen.
8. Bij een schriftelijke vergaderprocedure kan er alleen besluitvorming plaatsvinden indien meer dan de
helft van het aantal zitting hebbende leden heeft gereageerd.
9. De uitkomst van een schriftelijke vergaderprocedure wordt meegedeeld aan de leden en wordt bij
de volgende vergadering bekrachtigd.
10. Indien een lid, dat tijdig heeft gereageerd, zich gemotiveerd verzet tegen hetgeen in de schriftelijke
ronde wordt voorgesteld, komt er geen besluit tot stand en wordt het voorstel voor de volgende
vergadering van de LAG geagendeerd.

Artikel 3 Taken van de voorzitter
De voorzitter is ter vergadering belast met:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

het leiden van de vergadering;
het handhaven van de orde in de vergadering;
het doen naleven van het reglement van orde;
het deelnemen aan de inhoudelijke discussies met betrekking tot de te behandelen
subsidieaanvragen;
het ervoor zorgen dat alle leden hun mening voldoende naar voren kunnen brengen;
het bewaken van de deugdelijkheid van de advisering in brede zin;
het geven van een samenvatting van de uit te brengen adviezen, als basis voor het
verslag;
hetgeen de wet of dit reglement hem verder opdraagt.

Artikel 4 Besluitvorming
1.

De LAG beslist bij consensus van de ter vergadering aanwezige leden.

2.

Er is sprake van consensus indien geen van de leden zich gemotiveerd verzet tegen een te nemen
besluit.

3.

Wanneer een van de leden zich gemotiveerd verzet, wordt over het voorstel beslist bij twee derde
meerderheid van stemmen.

4.

Een lid onthoudt zich van deelname aan de discussie en stemming over een onderwerp waarbij hij
rechtstreeks of middellijk betrokken is.

5.

Bij aanpassingen van de lokale ontwikkelingsstrategie, het toetsingskader of het reglement van orde
wordt over het voorstel beslist bij twee derde meerderheid van stemmen.

Artikel 5 Advisering
De LAG brengt een gemotiveerd advies over de projectvoorstellen uit aan Gedeputeerde Staten.
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Artikel 6 Verslaglegging
1.

Van elke vergadering wordt door de secretaris een verslag gemaakt, dat een beknopte, zakelijke
weergave inhoudt van het besprokene.

2.

In het verslag, bedoeld in het eerste lid, worden in ieder geval de uitgebrachte adviezen opgenomen
en wordt melding gemaakt van de namen van de aan- en afwezigen en de aanduiding van de
besproken projectvoorstellen.

3.

Het verslag wordt in de volgende vergadering ter vaststelling aangeboden.

4.

De verslagen van de vergaderingen zijn openbaar.

5.

Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag gemaakt dat niet
openbaar is, tenzij de LAG anders bepaalt.

Artikel 7 Rapportage
1.
2.

De secretaris rapporteert tweemaal per jaar over de voortgang van de lokale ontwikkelingsstrategie
aan de LAG.
Deze rapportage bevat tenminste:
a. de jaarlijkse vastlegging van de beschikbare budgetten voor projecten;
b. de materiële en financiële voortgang van de lokale ontwikkelingsstrategie;
c. een uiteenzetting van promotie en publiciteit met betrekking tot de uitvoering van de lokale
ontwikkelingsstrategie.

Artikel 8 Overige bepalingen
1. Indien dit reglement strijdig is met de lokale ontwikkelingsstrategie, of bij onduidelijkheid, geldt de
lokale ontwikkelingsstrategie.
2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.
Artikel 9 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad
waarin het wordt geplaatst.

Artikel 10 Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Reglement van orde lokale actiegroep grenscorridor N69.

Voorzitter

Secretaris

Lokale Actie Groep

Lokale Actie Groep
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Bijlage II Stappenplan: van idee naar aanvraag
Stappenplan - van idee naar aanvraag
U heeft een goed idee en wilt dit met behulp van LEADER gaan uitvoeren? Hieronder vindt u een
stappenplan dat u daarbij helpt.
STAP 1

Bekijk eerst zelf goed of uw idee past binnen LEADER. Gebruik hiervoor de folder, de Lokale
Ontwikkelingsstrategie en de website. Kijk ook of de locatie van uw project valt in het LEADER
gebied.

STAP 2

Neem contact op met de LEADER secretaris om meer informatie in te winnen over de
mogelijkheden die LEADER biedt voor uw project.

STAP 3

Indien uw project bijdraagt aan de doelstellingen van de LOS kunt u het aanvraagformulier
invullen en daar voegt u de benodigde bijlagen bij (onder andere projectplan, begroting).

STAP 4

Als alles klaar is voor indiening moet de aanvraag ingediend worden bij Stimulus.

STAP 5

Na een termijn van maximaal 22 weken wordt u geïnformeerd over de beoordeling van uw
aanvraag. Indien deze positief is, ontvangt u een beschikking van Gedeputeerde Staten van
de provincie Noord-Brabant.

Stap 6

Indien u een beschikking heeft ontvangen kunt u starten met de uitvoering van uw project.
Leest u wel goed de beschikking door en de bijbehorende subsidievoorwaarden!
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Bijlage III Schema doelen, doelstellingen, output indicatoren en
streefwaarden

1. Relatie stad-land: Toekomstgericht
wonen en werken

Doel

Doelstelling

Output indicator

Streefwaarde

1.1 Gebied als proeftuin
Brainport

1.1.1 Ondersteuning van initiatieven waarbij gebied
fungeert als proeftuin

Aantal initiatieven

3

Aantal betrokken
bedrijven/gemeenten in het gebied
Aantal innovatieve voorzieningen

3

Aantal kilometers

25

Aantal locaties

2

Aantal werkplekken
Aantal locaties

20
2

Aantal wooneenheden
Aantal acties

5
2

Aantal betrokken verenigingen
Aantal acties

4
2

Aantal voorzieningen
Aantal initiatieven

2
2

Aantal deelnemende boeren

30

Aantal deelnemende burgers
Aantal unieke innovaties

90
2

Betrokken agrariërs

2

Aantal diensten

4

Aantal betrokken boeren bedrijven

4

Aantal nieuwe nevenactiviteiten
Aantal producten/diensten

10
3

Aantal betrokken organisaties

3

Aantal uitloopgebieden

2

Aantal participerende bedrijven

2

3.3.1 Ontbrekende schakels fiets-, wandel-, en ruiterpaden

Aantal schakels

5

4.1.1 Ondersteuning agrariërs bij realisatie erfbeplanting

Aantal agrariërs

3

Aantal locaties

3

Aantal locaties
Aantal locaties
Aantal vispassages
Aantal informatieavonden

2
1
2
2

Aantal deelnemende boeren
Aantal startende boeren

30
2

1.2 Verbinding stad-land
1.3 ‘Wonen en werken in het
groen’ mogelijk maken

1.1.2 Ondersteuning bij aanleg van innovatieve
voorzieningen, zoals infopanelen
1.2.1 Uitbreiding aantal vrij liggende fietspaden naar
Eindhoven
1.3.2 ondersteuning van opzetten locaties met
werkplekken in het groen
1.3.3 ondersteuning van opzetten vernieuwende
woonlocaties in het groen

1.4 verenigingsleven &
voorzieningenniveau

1.4.1 uitvoeren van acties om huidige verenigingsleven te
ondersteunen
1.4.2 uitvoeren van acties om voorzieningen te
behouden/creëren

2.1 Dialoog Boer en Burger

2. Relatie stad-land:
ontwikkeling innovatieve
agrarische sector

2.2 Technologische innovatie
stimuleren

2.3 Ontwikkeling agrarische
nevenactiviteiten

3.1 Stimuleren innovaties
beleving buitengebied

3. Uitbreiding
toeristischrecreatieve
voorzieningen

3.2 Uitloopgebieden
werknemers

1 Landschap tot bloei

3.3 Completeren
routenetwerken
4.1 Landschap aantrekkelijk
maken

2.1.1 ondersteuning van initiatieven t.b.v. dialoog boer en
burger

2.2.1 Ondersteuning van kleinschalige innovaties in de
agrarische sector

2.3.1 Ondersteuning van initiatieven boeren t.b.v.
nevenactiviteiten & diensten

3.1.1 Ondersteuning van nieuwe producten/diensten t.b.v.
beleving buitengebied

3.2.1 I.s.m. bedrijven uitloopgebieden creëren

2

4.1.2 Ondersteuning beheergroepen bij aanleg houtwallen

4.2 Waterkwaliteit verhogen
4.3 Stimuleren ‘natuurlijk
boeren’

4.1.3 Ondersteuning bij aanleg laanbeplanting
4.2.1 Ondersteuning bij aanleg vispassages
4.3.1 Organisatie van informatieavonden

4.3.2 Ondersteuning van boeren die starten met ‘natuurlijk
boeren’
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BIJLAGE IV Format Jaarverslag Lokale Actie Groep
Jaarlijks stelt de LAG een verslag op over de voortgang van de realisatie van hun ontwikkelingsplan. Het
Regiebureau POP draagt zorg voor opname van een samenvatting van alle plaatselijke verslagen in het
Jaarverslag over de uitvoering over het gehele Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma.
De Jaarverslagen van de LAG moet aansluiten bij de CMEF-systematiek (Common Monitoring and
Evaluation Framewerk dat is opgesteld voor projecten gefinancierd met middelen uit het ELFPO), een
goed beeld geven over de voortgang met betrekking tot de ontwikkelingsstrategieën en over de
realisatie van de LEADER kenmerken in projecten. Omdat aan de LEADER groepen ook eisen worden
gesteld aan de besluitvorming en procesvoering moet ook dit zichtbaar worden gemaakt in het
Jaarverslag.
Om de verslaglegging en de verwerking daarvan zoveel mogelijk te vereenvoudigen, zowel aan de zijde
van de Lokale Actie Groepen als aan de zijde van de provincies en bij het opstellen van het Jaarverslag
over de uitvoering van het gehele programma, is hieronder een format toegevoegd voor de
verslaglegging door de Lokale Actie groepen.
Format Jaarverslag LEADER gebied Grenscorridor N69 (Provincie Noord-Brabant)
Naam Lokale Actie Groep (LAG):
A. Samenstelling LAG
Overzicht van de samenstelling van de LAG en de veranderingen daarin, zodat de wettelijke regels hiervoor (ten
hoogste 50% van de leden is vertegenwoordiger van een overheidsorganisatie; art. 62, Vo1698/2005) getoetst
kunnen worden.
Naam lid

Organisatie

Rol

Van

Tot

(datum)

(datum)

B. Advisering over de projecten
Toelichting op de advisering over de projecten (aantal vergaderingen, projecten met en zonder Europese
financiering, betrokkenheid van de leden bij de verschillende stemmingen/projecten, huishoudelijk reglement,
verslaglegging over de stemmingen enz.).
Doel is beoordeling mogelijk te maken van de criteria hiervoor (geen deelname aan stemming over projecten
waarbij men zelf betrokken is, ten hoogste 50% van de deelnemers aan elke stemming is vertegenwoordiger van
een overheidsorganisatie (art. 37-4 Vo 1974/2006)).
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Overzicht van de projecten waarover in 20xx advies is uitgebracht:
Naam project
(naam waaronder
het project bij het
Betaalorgaan
bekend is)

Projectnr. (proj.nr.
van het
Betaalorgaan,
indien bekend)

Financiering
(POP-maatregelnr.
of andere
financieringsbron)

Advies (pos./neg.)

Stemverhouding
(overheid/privaat)

C. Voortgang van de uitvoering
Toelichting op de voortgang van de uitvoering van de Lokale Ontwikkelings Strategie (LOS). Dit geldt niet alleen
voor de uit pijler 6-gefinancierde projecten, maar ook voor de projecten die bijdragen aan de uitvoering van de
strategie maar uit de andere POP-pijlers gefinancierd zijn. Aandacht voor koepelprojecten, projecten als onderdeel
van de beheerskosten, verdeling over de pijlers enz.
Overzicht van de uitgevoerde en in uitvoering zijnde projecten:
Soort project
(POP-pijler, beheerskosten of
andere financieringsbron)

Streefwaarde in de Lokale
Ontwikkelings Strategie
(aantallen in de gehele periode
20015 t/m 2020)

Realisatie cumulatief t/m 20xx
1
(aantallen gesteunde projecten)

Pijler-1
Pijler-2
Pijler-3
Pijler-4
Pijler-5 (beheerskosten)
ILG
Interreg
Vitaal Platteland
Evt. andere financieringsbron

Teneinde aansluiting te kunnen maken met de registraties van de Provincie, Stimulus en RVO is een cumulatief
overzicht nodig van de projecten waarover de LAG een advies heeft uitgebracht aan het bevoegd gezag. Doel
hiervan is, de rapportages in de volgende jaren te vereenvoudigen door voor de projectoverzichten de informatie
van Provincie, Stimulus en RVO te kunnen gebruiken. Het overzicht is tevens nodig voor de beoordeling van de
bijdrage van de projecten aan de zeven LEADER kenmerken (bottom-up, innovatief, multisectoraal en
geïntegreerd, gebiedsgericht, lokale publiek-private samenwerking, netwerken, samenwerking).

1

Gesteunde projecten zijn projecten waaraan een financiële bijdrage is verstrekt.
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Cumulatief overzicht van de projecten waarover de LAG t/m 20xx heeft geadviseerd:
Naam project
(naam waaronder het
project bij het Betaalorgaan bekend is)

Projectnr. (proj.nr. van
het Betaalorgaan, indien
bekend)

Financiering
(POP-maatregelnr. of
andere
financieringsbron)

Leader Kenmerk
(het overheersende
Leader kenmerk waaraan
het project bijdraagt)

D. Verslag van de evaluaties
Verslag van uitgevoerde (zelf-) evaluatie(s) (opzet, proces, uitkomsten, uitvoering van de daaruit voortvloeiende
acties) met daarin een beoordeling van de realisatie van de Lokale Ontwikkelingsstrategie en van de 7 Leaderdoelen. Hier mag gebruik gemaakt worden van zelfevaluaties die tot max. twee jaar vóór het verslagjaar zijn
uitgevoerd.

E. Aanpassingen aan de ontwikkelingsstrategie
Toelichting op de eventuele aanpassingen aan de ontwikkelingsstrategie waarin inzicht gegeven wordt in aanleiding
voor en doel van de aanpassing.

F. Afronding werkzaamheden LAG
Welke werkzaamheden gaat de LAG uitvoeren in verband met de afronding van haar werkzaamheden zoals
verslaglegging aan provincie of anderen, eindevaluatie, afrondende administratieve werkzaamheden.
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BIJLAGE V Selectiecriteria
Selectiecriteria

weging score maximale score per
selectiecriterium

minimale score per
selectiecriterium anders
afwijzen

1 Mate van effectiviteit

2

8

4

48

28

8

4

16

8

80

44 = 55% van 80

1-4

2 Leader aanpak
-

Bottum-up waarde

3

1-4

-

Innovatief

3

1-4

-

Samenwerking

3

1-4

-

Overdraagbaarheid

3

1-4

2

1-4

3 Kans op succes

4 Kosteneffectiviteit
-

kosteneffectiviteit

2

1-4

-

meerwaarde door
Leader

2

1-4

Totaal

Tabel 1: overzicht selectiecriteria, weging, maximale score en minimaal vereiste score

Criterium 1. Mate van effectiviteit van de activiteit
De mate waarin het project bijdraagt aan de doelstellingen of doelen zoals deze
in paragraaf 3.1 van deze LOS zijn geformuleerd.
Pijler

Score

Weging

Beoordeling o.b.v. doelen

Max/Min score

Relatie Stad-land:
toekomstgericht

1 punt: de mate
waarin de activiteit

2

O.b.v. doel 1.1: De mate
waarin het project

De maximale score
bij dit
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wonen en werken
nabij en in de
Brainport

bijdraagt aan het
thema is
onvoldoende

bijdraagt aan het laten
functioneren van het
gebied als proeftuin voor
Brainport, te beoordelen
aan het aantal
initiatieven, betrokken
deelnemers en aanleg van
innovatieve voorzieningen

2 punten: de mate
waarin de activiteit
bijdraagt aan het
thema is voldoende

O.b.v. doel 1.2: De mate
waarin het project
bijdraagt om betere
verbindingen te leggen
tussen stad en platteland,
te beoordelen aan de
uitbreiding van het aantal
vrij liggende kilometers
naar Eindhoven

3 punten: de mate
waarin de activiteit
bijdraagt aan het
thema is goed

4 punten: de mate
waarin de activiteit
bijdraagt aan het
thema is zeer goed

O.b.v. doel 1.3: De mate
waarin het project
bijdraagt aan het mogelijk
maken van “wonen en
werken in het groen”, te
beoordelen aan het
opzetten van het aantal
vernieuwende
woonlocaties in het
groen.

Bij de beoordeling
van de score wordt
gekeken naar de
mate waarin wordt
bijgedragen aan de
streefwaarde van
de output
indicatoren op
programmaniveau
vermeld in tabel 3
van deze bijlage

O.b.v. doel 1.4: De mate
waarin het project
bijdraagt aan de
ondersteuning van het
verenigingsleven en het
behoud van het
voorzieningenniveau, te
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selectiecriterium is 8
punten en wordt
beoordeeld op
doelniveau. Enkel de
punten van het
hoogst scorende
doel (van alle 13
doelen) worden
meegeteld.
Minimaal 4 punten
vereist

(Indien er voor dit
selectiecriterium
minder dan 4 punten
doel wordt gehaald
zal de aanvraag
worden afgewezen)

beoordelen aan het aantal
acties en de daarbij
betrokken verenigingen

Relatie Stad-land:
ontwikkeling
innovatieve
agrarische sector

1 punt: de mate
waarin de activiteit
bijdraagt aan het
thema is
onvoldoende

O.b.v. doel 2.1: De mate
waarin het project
bijdraagt om de dialoog
tussen boer en burger te
verbeteren, te beoordelen
aan het aantal initiatieven
die ondersteund worden
tbv de dialoog boer en
burger en het aantal
deelnemende agrariërs en
burgers aan deze
initiatieven

2

2 punten: de mate
waarin de activiteit
bijdraagt aan het
thema is voldoende

3 punten: de mate
waarin de activiteit
bijdraagt aan het
thema is goed

O.b.v. doel 2.2: De mate
waarin het project
bijdraagt om inzet van
technologische innovatie
te stimuleren, te
beoordelen aan het aantal
unieke innovaties in de
agrarische sector en het
aantal betrokken agrariërs
bij deze initiatieven”

4 punten: de mate
waarin de activiteit
bijdraagt aan het
thema is zeer goed

O.b.v. doel 2.3: De mate
waarin het project
bijdraagt aan de
ontwikkeling van
agrarische
nevenactiviteiten, te
beoordelen aan het aantal

Bij de beoordeling
van de score wordt
gekeken naar de
mate waarin wordt
bijgedragen aan de
streefwaarde van
50

de output
indicatoren op
programmaniveau
vermeld in tabel 3
van deze bijlage

Uitbreiden
vernieuwen
toeristischerecreatieve
voorzieningen

1 punt: de mate
waarin de activiteit
bijdraagt aan het
thema is
onvoldoende

initiatieven die agrariërs
ondersteunen tbv
nevenactiviteiten, het
aantal nieuwe
nevenactiviteiten en
aantal betrokken
agrariërs.

O.b.v. doel 3.1: De mate
waarin het project
bijdraagt aan stimulering
van innovaties die
bijdragen aan de beleving
van het buitengebied, te
beoordelen aan het aantal
initiatieven, het aantal
nieuwe producten en het
aantal betrokken
organisaties die zich
inzetten tbv de beleving
van het buitengebied.

2

2 punten: de mate
waarin de activiteit
bijdraagt aan het
thema is voldoende

3 punten: de mate
waarin de activiteit
bijdraagt aan het
thema is goed

O.b.v. doel 3.2: De mate
waarin het project
bijdraagt bij de
ontwikkeling van het
gebied als uitloopgebied
voor werknemers, te
beoordelen aan het aantal
recreatieve
uitloopgebieden en
participerende bedrijven.

4 punten: de mate
waarin de activiteit
bijdraagt aan het
thema is zeer goed

Bij de beoordeling
van de score wordt
gekeken naar de

O.b.v. doel 3.3: De mate
waarin het project
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mate waarin wordt
bijgedragen aan de
streefwaarde van
de output
indicatoren op
programmaniveau
vermeld in tabel 3
van deze bijlage

Ontwikkeling
duurzaam en
bloeiend landschap

1 punt: de mate
waarin de activiteit
bijdraagt aan het
thema is
onvoldoende

bijdraagt aan het
complementeren van het
bestaande fiets,- wandel,en ruiterpaden, te
beoordelen aan het aantal
te complementeren
ontbrekende schakels.

O.b.v. doel 4.1: De mate
waarin het project
bijdraagt aan het
aantrekkelijker maken aan
het landschap, te
beoordelen aan het aantal
initiatieven die agrariërs
en beheersgroepen
ondersteunen bij de
realisatie erfbeplanting,
de aanleg van houtwallen
en aanleg laanbeplanting,
het aantal betrokken
agrariërs en het aantal
locaties waar
bovengenoemde
plaatsvindt

2

2 punten: de mate
waarin de activiteit
bijdraagt aan het
thema is voldoende

3 punten: de mate
waarin de activiteit
bijdraagt aan het
thema is goed

O.b.v. doel 4.2: De mate
waarin het project
bijdraagt aan het
verhogen van de
waterkwaliteit, te
beoordelen aan het aantal
vispassages dat wordt
aangelegd.

4 punten: de mate
waarin de activiteit
bijdraagt aan het
thema is zeer goed

Bij de beoordeling
van de score wordt
gekeken naar de
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mate waarin wordt
bijgedragen aan de
streefwaarde van
de output
indicatoren op
programmaniveau
vermeld in tabel 3
van deze bijlage

O.b.v. doel 4.3: De mate
waarin het project
bijdraagt aan de
stimulatie van “natuurlijk
boeren”, te beoordelen
aan het aantal
informatieavonden, de
deelnemende agrariërs
aan de informatieavonden
en het aantal startende
agrariërs dat door
initiatieven wordt
ondersteund.

Criterium 2. De mate waarin het project past bij de werkwijze van LEADER, hetgeen blijkt uit de
omschrijving van de wijze waarop het project voldoet aan de volgende kenmerken:
Hoofddoelstelling

Score

Weging

Beoordelingaspecten

Max/Min score

Bottom-up waarde

1 punt: de bottomup benadering is
gelet op genoemde
aspecten
onvoldoende

3

De mate waarin het
project bijdraagt aan de
bottom-up-waarde, te
beoordelen aan de mate
waarin het project
gedragen wordt door de
gemeenschap waarin het
project plaatsvindt.

De maximale score
bij dit
selectiecriterium is
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2 punten de
bottom-up
benadering is gelet
op genoemde
aspecten
voldoende

De minimale score is
28

- Per
hoofddoelstelling
kunnen maximaal 12
De mate waarin het punten worden
project een initiatief is van behaald.
voor
en
door
ondernemende inwoners, - De behaalde
overheden,
onderwijs, punten per
ondernemers
en hoofddoelstellingen
maatschappelijke
worden bij elkaar
organisaties,
waarbij
draagvlak, eigenaarschap opgeteld.

3 punten de
bottom-up
benadering is gelet
op genoemde
aspecten goed

en reikwijdte voor het
gebied wordt beoogd.
(Indien er voor dit
selectiecriterium
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4 punten de
bottom-up
benadering is gelet
op genoemde
aspecten zeer
goed

Innovatief

1 punt: de mate
van innovativiteit is
gelet op genoemde
aspecten matig

minder dan 28
punten worden
gehaald zal de
aanvraag worden
afgewezen)

Om de mate van
innovativiteit te
beoordelen wordt in
samenhang gekeken naar:

3

2 punten: de mate
van innovativiteit is
gelet op genoemde
aspecten
voldoende

- de aard van de innovatie

- het vernieuwende
karakter van de innovatie
in het LEADER gebied

3 punten: de mate
van innovativiteit is
gelet op genoemde
aspecten goed
4 punten: de mate
van innovativiteit is
gelet op genoemde
aspecten zeer goed
Samenwerking

1 punt: de mate
van het bijdragen
aan het leggen van
nieuwe
verbindingen is
onvoldoende

Om de mate van
samenwerking te
beoordelen wordt
gekeken naar:

3

-de mate waarin het
project bijdraagt aan het
leggen van nieuwe
verbindingen tussen
ondernemende inwoners,

2 punten: de mate
van het bijdragen
aan het leggen van
nieuwe
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verbindingen is
voldoende

overheden, onderwijs,
ondernemers en
maatschappelijke
organisaties

3 punten: de mate
van het bijdrage
aan het leggen van
nieuwe
verbindingen is
goed
4 punten: de mate
van het bijdragen
aan het leggen van
nieuwe
verbindingen is
zeer goed
Overdraagbaarheid

1 punt: de mate
van
overdraagbaarheid
is gelet op
genoemde
aspecten matig

Om de mate van
overdraagbaarheid van
kennis en ervaring te
beoordelen wordt
gekeken:

3

2 punten: de mate
van
overdraagbaarheid
is gelet op
genoemde
aspecten
voldoende

-de mate waarin de
aanvrager aannemelijk
kan maken dat andere
partijen die geen
onderdeel van het project
uitmaken van het project
kunnen leren

3 punten: de mate
van
overdraagbaarheid
is gelet op
genoemde
aspecten goed

-De mate waarin de
aanvrager bereid is hun
kennis en ervaringen te
delen

4 punten: de mate
van
overdraagbaarheid
is gelet op

-de mate waarin de wijze
waarop een wordt
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genoemde
aspecten zeer goed

geleverd aan het
verspreiden van de door
hen opgedane kennis en
ervaring binnen het
LEADER gebied.

Criterium 3. Kans op succes / haalbaarheid
De mate waarin het project haalbaar is vanuit financieel en organisatorisch oogpunt hetgeen blijkt uit
Thema’s /
kenmerken

Score

Weging

Beoordelingsaspecten

Max/Min score

De kwaliteit van
het projectplan

1 punt, indien een
of meer
onderdelen
onvoldoende of
niet zijn
uitgewerkt;

2

Om het succes van de
haalbaarheid van de
uitvoering van het project te
beoordelen worden de
volgende aspecten bezien:

De maximale score
bij dit criterium is 8
met een minimum
score van 4

De kwaliteit van het
projectplan, te beoordelen
aan de hand van de volgende
onderdelen:

2 punten, indien
alle onderdelen
voldoende zijn
uitgewerkt;

-De organisatiebeschrijving;
-De expertise
aanvrager;

3 punten, indien
twee van de
onderdelen goed
zijn uitgewerkt en
een onderdeel
voldoende is
uitgewerkt;

van

de

-De planning;
-De borging van continuïteit
na afloop van het project;
-Een sluitende transparantie
begroting;
-Een financieringsplan en
een
cofinancieringsverklaring;

4 punten, indien
alle genoemde
onderdelen goed

-De aanwezigheid van
eventueel noodzakelijke
vergunningen.
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(Indien er voor dit
selectiecriterium
minder dan 4 punten
worden gehaald zal
de aanvraag worden
afgewezen)

zijn uitgewerkt.

Criterium 4. Kosteneffectiviteit
De mate van efficiency en doelmatigheid van het project hetgeen blijkt uit:

Kosteneffectiviteit
van het project

Score

Weging Beoordelingsaspecten

1 punt: de totale
subsidiabele kosten
in relatie tot de
geplande prestatie
zijn zeer hoog

2

2 punten: de totale
subsidiabele kosten
in relatie tot de
geplande prestatie
zijn hoog

Maximale en
minimale score per
criterium

Om de efficiency en
doelmatigheid van het
project te beoordelen
wordt gekeken

De maximale score
bij dit criterium is 16
met een minimum
score van 8

-de omvang van de totale
subsidiabele kosten irt het
effect op of de mate
waarin de doelstellingen
worden behaald (value for
money)

-Per
beoordelingsaspect
zijn maximaal 8
punten te behalen.

(Indien er voor dit
selectiecriterium
minder dan 8 punten
worden gehaald zal
de aanvraag worden
afgewezen)

3 punten: de totale
subsidiabele kosten
in relatie tot de
geplande prestatie
zijn redelijk

4 punten: de totale
subsidiabele kosten
in relatie tot de
geplande prestatie
zijn zeer redelijk
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Meerwaarde door
gebruik maken
LEADER subsidie

1 punt: de
meerwaarde die
het project heeft
gekregen door
gebruik LEADER is
laag

-de mate waar uit blijkt
dat het project een
duidelijke meerwaarde
heeft gekregen door
gebruikmaking van de
LEADER subsidie.

2

2 punten: de
meerwaarde die
het project heeft
gekregen door
gebruik LEADER is
voldoende

3 punten: de
meerwaarde die
het project heeft
gekregen door
gebruik LEADER is
hoog

4 punten: de
meerwaarde die
het project heeft
gekregen door
gebruik LEADER is
zeer hoog
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