
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Informatienota Leader Holland Rijnland 2015-
2020 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Basistaak 
  

3. Regionaal belang Voor de periode 2015-2020 is er € 1,6 miljoen aan 
Europese middelen beschikbaar voor 
plattelandsontwikkelingsprojecten in het Leader 
gebied Holland Rijnland.  

4. Behandelschema: 
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Datum: 
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Datum:  
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5. Advies PHO I. Kennis te nemen van de start uitvoering 
van Leader Holland Rijnland 2015-2020. 

II. Kennis te nemen van de publieke 
financieringstructuur van Leader-
projecten. 

III. Kennis te nemen van de inzet van het 
btw-compensatiefonds van gemeenten 
om de btw-kosten van Leader Holland 
Rijnland vergoed te krijgen. 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 

 

8. Inspraak Nee
  Ja, door:  

Wanneer: 



 

9. Financiële gevolgen   Binnen begroting Holland Rijnland 
  Incidenteel: lokale en eventueel regionale 

subsidie voor projecten 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving:
POP3 programma c.q. EU Verordening 1305/2013 
Besluit aanwijzing LEADER gebied door GS Zuid-
Holland 

 Eerdere besluitvorming:
In de Bestuurlijk Overleggen Natuur, Landschap 
en Recreatie van 17/2/2014 en 14/6/2014: de 
uitbreiding van het LEADER-gebied en de 
inhoudelijke focus van de LOS. 
6/11/2014: DB besluit om subsidie aan te vragen 
en opdracht te verlenen voor het opstellen van de 
Lokale OntwikkelingStrategie. 
PHO 20/5/2015: instemming Lokale 
Ontwikkelingsstrategie en intentieverklaringen  
In de Bestuurlijk Overleggen Natuur, Landschap 
en Recreatie van 17/2/2014 en 14/6/2014: de 
uitbreiding van het Leader-gebied en de 
inhoudelijke focus van de Lokale 
Ontwikkelingsstrategie. 
DB 15/10/2015: besluit Vaststelling definitieve 
(gewijzigde) Lokale Ontwikkelingsstrategie 
Holland Rijnland 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

  



 

Informatienota PHO (concept) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Onderwerp: Informatienota Leader Holland Rijnland 2015-2020 
 

 
Voorstel: 
I. Kennis te nemen van de start uitvoering van Leader Holland Rijnland 2015-2020. 
II. Kennis te nemen van de publieke financieringsstructuur van LEADER-projecten. 

III. Kennis te nemen van de inzet van het btw-compensatiefonds van gemeenten om de 
btw-kosten van Leader Holland Rijnland vergoed te krijgen. 

 
Inleiding: 
Leader is de Europese subsidie voor plattelandsontwikkeling, die georganiseerd is via 
een bottom-up proces. Binnen Holland Rijnland is voor periode 2015-2022 een Lokale 
Actie Groep (LAG) opgericht die als adviescommissie van de Provincie zal fungeren. In 
de LAG zit een doorsnee van mensen vanuit lokale overheid, maatschappelijke 
organisaties, ondernemers en inwoners. In 2015 is door de LAG met behulp van een 
provinciale subsidie de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) opgesteld voor Leader-
gebied Holland Rijnland. De LOS heeft als hoofdthema de versterking tussen stad en 
land en daarbinnen als subthema’s Circulaire economie en Gezondheid van mens en 
omgeving. De LOS is vastgesteld door Provinciale Staten. Alle gemeenten hebben voor 
de uitvoering van de LOS een intentieverklaring getekend voor cofinanciering.  
 
Holland Rijnland is zowel bij het opstellen als uitvoeren van de LOS de rechtspersoon 
voor het aanvragen van de provinciale subsidie en de opdrachtverlening aan de 
secretaris van de LAG.  
 
Kernboodschap: 
Met deze informatie-nota wordt het PHO geïnformeerd over de start van de uitvoering van 
Leader 2015-2020. De gemeenten worden herinnerd aan de intentieverklaring m.b.t. 
cofinanciering van projecten. Gemeenten wordt gemeld dat ten behoeve van de 
uitvoering van de Lokale OntwikkelingsStrategie een beroep zal worden gedaan op het 
btw-compensatiefonds van gemeenten. 
 
Consequenties: 
Met Leader komen er Europese en Provinciale subsidies beschikbaar om platteland-
ontwikkelingsprojecten in Leader-gebied Holland Rijnland mogelijk te maken.  
 

Vergadering: PHO Leefomgeving
Datum: 25 mei 2016  
Tijd: 14:00-15:30 
Locatie: Alphen aan den Rijn
Agendapunt: 8 
Kenmerk:  



 

Financiën 
Projecten worden voor maximaal 60% gefinancierd uit publieke middelen. In de Lokale 
Ontwikkeling-Strategie Holland Rijnland streven we er naar dat de private bijdragen op 
programmaniveau uitkomen op 52,2% en de publieke op 47,2%. Voor het publieke deel 
kan er € 1,6 miljoen Europees geld aangevraagd worden en € 800.000,-- Provinciale 
subsidie. Naast Europese en Provinciale subsidies bestaat het publieke deel uit 
gemeentelijke cofinanciering. De gemeentelijke bijdrage in het publieke deel van de 
financiering moet op programma-niveau uitkomen op 25%. Op projectniveau kan hiervan 
worden afgeweken, mits het totaal van de provinciale en gemeentelijke cofinanciering 
50% bedraagt.  
 
Gemeenten kunnen ook zelf projecten indienen. Projecten van overheden mogen met 
maximaal 100% publiek geld worden gefinancierd (50% EU, 25% provincie en 25% 
gemeente. Voor aanvragen van niet-overheden (stichtingen, verenigingen, ondernemers 
geldt dat er maximaal 60% publieke financiering gegeven mag worden, waarbij het 
publieke deel dus volgens dezelfde verdeelsleutel van 50%-25%-25% wordt gefinancierd.  
 
Holland Rijnland zal een beroep doen op het btw-compensatiefonds van gemeenten om 
de btw-kosten van Leader Holland Rijnland vergoed te krijgen. Op deze manier kunnen 
de Europese en Provinciale subsidies volledig benut worden ten behoeve van de 
projecten. Holland Rijnland zal hiertoe jaarlijks een factuur aan de gemeenten sturen. 
 
Communicatie: 
Gemeenten waar projecten worden ontwikkeld die een beroep willen doen op 
gemeentelijke cofinanciering worden direct door de initiatiefnemers van het project en de 
Leader-coördinator benaderd. 
 
Uitvoering: 
Om gemeenten te informeren over de voortgang van Leader Holland Rijnland worden in 
2017 t/m 2021 het jaarverslag en de jaarplanning van Leader Holland Rijnland ieder jaar 
in het eerste PHO Leefomgeving van het jaar geagendeerd. 
 
Bijlage 1 Informatie-notitie Start uitvoering Leader Holland Rijnland 2015-2020 
 
 



 

 


