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1. Onderwerp 

 
Cofinanciering Lokale Ontwikkelingsstrategie 
Holland Rijnland (LOS) 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Basistaak  

3. Regionaal belang  
 
 
 
 

4. Behandelschema: 
 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

16 april 2015 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
18 mei 2015 
28 mei 2015 
 

5. Advies PHO  

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

 

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

 

8. Inspraak   Ja, door: gebiedspartijen via 
gebiedsbijeenkomsten LEADER 
Wanneer: 14/01/15 en 17/04/15 

9. Financiële gevolgen   Binnen begroting Holland Rijnland 
  Gemeenten: Intentieverklaring cofinanciering, 

zonder directe gevolgen voor de begroting, maar 
wel mogelijk incidentele gevolgen in de periode 
2016-2020 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: Regionaal Groenprogramma 
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 Eerdere besluitvorming: 
In de Bestuurlijk Overleggen Natuur, Landschap en 
Recreatie van 17/2/2014 en 14/6/2014 is de 
uitbreiding van het LEADER-gebied en de 
inhoudelijke focus van de LOS besproken. 
6/11/2014: DB besluit om subsidie aan te vragen en 
opdracht te verlenen voor het opstellen van de 
Lokale Ontwikkelingsstrategie. 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
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Adviesnota PHO (concept)   
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp: 
Lokale Ontwikkelingsstrategie Holland Rijnland 2015-2020 
 
 
Beslispunten: 

1. Kennis te nemen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie Holland Rijnland 2015-2020 
(LOS) (bijlage 1). 

2. In te stemmen met de gekozen focus van de LOS. 
3. De gemeenten te adviseren om de intentieverklaring (bijlage 2) voor de cofinanciering 

van projecten onder het LOS vast te stellen en te tekenen. 
4. Het Dagelijks Bestuur te adviseren om een intentieverklaring te geven voor 

toekomstige projecten die onder het Regionaal Groenprogramma kunnen vallen. 
 

Inleiding: 
LEADER is de Europese subsidie, die georganiseerd is via een bottom-up proces. Zie bijlage 3 
voor een uitleg over LEADER. Binnen Holland Rijnland bestond in de periode 2010-2014 de 
Plaatselijke Groep (PG) voor het LEADER-gebied Leidse Ommelanden. In de PG zit een 
doorsnee van mensen vanuit lokale overheid, maatschappelijke organisaties, ondernemers en 
inwoners. Zie bijlage 4. voor de lijst met projecten die in de periode 2010-2014 via LEADER 
subsidie hebben ontvangen. 
 
Om in aanmerking te komen voor LEADER-subsidie in de periode 2015-2020, heeft de 
Plaatselijke Groep LEADER de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) opgesteld, die voldoet aan 
de doelen, die Europa en Rijk hebben vastgesteld. Tijdens de voorbereiding moet een nieuwe 
Plaatselijke Groep LEADER voor de periode 2015-2020 worden samengesteld. Omdat het LOS 
de hele regio beslaat, moet de PG in deze periode leden vanuit heel Holland Rijnland krijgen. 
De provincie biedt uit eigen middelen subsidie van max € 40.000 voor het opstellen van de 
LOS.  
 
Holland Rijnland heeft zitting in de PG vanuit platformfunctie en belangenbehartiging op het 
terrein van Natuur en Landschap. Holland Rijnland heeft opgetreden als opdrachtgever en 
subsidieaanvrager voor het opstellen van het LOS 2015-2020 voor het LEADER-gebied 
Holland Rijnland.  
 
Beoogd effect: 
Een vastgestelde LOS 2015-2020, waardoor lokale initiatieven in Holland Rijnland subsidie 
vanuit Europa kunnen krijgen. 
 
Argumenten:  
1.1 De Plaatselijke Groep heeft de Lokale Ontwikkelingsstrategie ingediend. 
De deadline voor het indienen van de concept LOS was 1 mei. De PG krijgt in juni de 
mogelijkheid om correcties aan te brengen en documenten aan te vullen. De definitieve LOS 
moet dan op 1 juli worden ingediend. 
 

Vergadering: PHO 
 

Datum: 20 mei 2015  
 

Locatie:  
Agendapunt:  
Kenmerk:  
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2.1 Gemeenten en regio hebben input geleverd om de focus van de LOS te bepalen. 
Na meerdere gebiedsbijeenkomsten en een breed uitgezette enquête, heeft de PG gekozen 
voor de hoofdprioriteit “Versterken van de stad-land relatie”. Dit heeft de PG in twee thema’s 
uitgewerkt: “Gezondheid van mens en leefomgeving als basis voor een concurrerende regio” 
en “Op weg naar een circulaire economie”. Zie bijlage 1. De focus sluit bij gemeenten en regio 
aan op verschillende thema’s binnen de beleidsterreinen Natuur, Landschap en Recreatie en 
Economische Zaken. 
 
3.1 LEADER-projecten moeten naast de Europese subsidie ook vanuit de Nederlandse 
overheid subsidie ontvangen. 
Projecten onder LEADER krijgen 50% POP-subsidie (Europa), onder de voorwaarde dat de 
publieke sector een zelfde bedrag Nederlands geld toezegt. Daarnaast investeren private 
initiatiefnemers vaak zelf in hun project.  
 
3.2 Voor de goedkeuring van de LOS is enige zekerheid over de lokale cofinanciering 
nodig. 
De provincie zal ook in deze POP-periode 25 % van de bijdrage voor haar rekening nemen (dit 
is de helft van de Nederlandse euro). De regio, gemeenten en de waterschappen moeten zorg 
dragen voor de overgebleven 25 % (de andere helft van het Nederlandse publieke geld). 
Bijgaande intentieverklaring (bijlage 2) verzorgt deze zekerheid, zonder dat de gemeenten 
een bedrag juridisch vastleggen. 
 
4.1 Onder het Regionaal Groenprogramma heeft de regio doelstellingen, die met de focus 
van de LOS overeenkomen. 
De regio kan voor de gemeenten, die onder het RIF vallen, een principe toezegging voor een 
toekomstige bijdrage doen. 

 
Kanttekeningen/risico’s: 
4.1 Niet alle gemeenten en niet alle projecten vallen onder het Regionaal 
Groenprogramma. 
Alleen de gemeenten, die al in 2008 waren aangesloten bij de regio, storten geld in het 
Regionaal Investeringsfonds (RIF) en kunnen een regionale bijdrage krijgen vanuit het 
Regionaal Groenprogramma. Voor de overige gemeenten binnen het LEADER gebied Holland 
Rijnland kan de regio geen intentieverklaring afgeven. Een deel van de focus van het LOS valt 
buiten de scope van het Regionaal Groenprogramma. Vooral voor projecten die onder 
circulaire economie vallen, kan de regio geen intentieverklaring afgeven. 
 
Financiën:  
Een intentie verklaring heeft geen directe financiële gevolgen. Initiatiefnemers zullen in de 
periode 2016-2022 een beroep doen op gemeenten en regio voor een financiële bijdrage. 
 
Communicatie: 
Nadat de provincie de LOS dit najaar heeft vastgesteld, stellen provincie en regio een 
persbericht op. 
 
Evaluatie: 
Tijdens de looptijd van de LOS, zal Holland Rijnland de gemeenten via het PHO en/of de 
Regiegroep Natuur, Landschap en Recreatie enkele malen van de voortgang op de hoogte 
stellen. 
 
Bijlagen: 
Bijlage 1. Lokale Ontwikkelingsstrategie Holland Rijnland 2015-2020. 
Bijlage 2. Intentieverklaring cofinanciering LOS Holland Rijnland. 
Bijlage 3. Achtergrond informatie LEADER in Holland Rijnland 
Bijlage 4. Overzicht LEADER projecten 2010-2014 


