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Bijlage 3. Achtergrond informatie LEADER in Holland Rijnland 
 
LEADER staat voor "Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale", wat 
kortweg neerkomt op "samenwerking voor plattelandsontwikkeling". LEADER ondersteunt 
initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties uit het landelijk gebied1, die bijdragen 
aan een vitaal platteland op de lange termijn. De provincie verstrekt de subsidie, die onder 
LEADER valt. De helft van dit geld bestaat uit Europese middelen. Dit geld komt via het 
Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP) uit het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling. De andere helft is Nederlands publiek geld (provincie, gemeente, 
waterschap). Elke budgetperiode stelt Europa kaders en doelen vast voor het Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Het Rijk maakt vervolgens in overleg met de 
provincies een keuze voor de invulling in Nederland. Het Rijk heeft voor de periode 2014-
2020 gekozen voor de volgende thema’s binnen LEADER: de sociaal-economische 
ontwikkeling en werkgelegenheid op het platteland, de innovaties op agrarische bedrijven, de 
leefomgeving van de agrarische sector, jonge boeren en hun gezinnen, samenwerking in 
‘krimp’-gebieden waarbij alle actoren zich inspannen voor een sociaal en economisch vitaal 
platteland en duurzaamheidseducatie in het kader van het programma Duurzaam Door. 
LEADER is door de bottom-up aanpak bij uitstek geschikt om de daadkracht in de regio te 
benutten. 
 
Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moet een gebied een Plaatselijke Groep (PG) 
hebben, die een goedgekeurde Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) heeft. In de PG zit een 
doorsnee van mensen vanuit lokale overheid, maatschappelijke organisaties, ondernemers en 
inwoners, die beleid hebben voor en begaan zijn met het landelijk gebied. Samen zijn zij 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het LOS. Zij signaleren kansen voor nieuwe projecten 
en stimuleren de ontwikkeling ervan. De PG beoordeelt nieuwe projectvoorstellen en geeft 
advies aan Gedeputeerde Staten. In de afgelopen Europese budgetperiode (2007-2013) had 
Holland Rijnland ambtelijk zitting in de PG voor het LEADER-gebied Leidse Ommelanden. 
 
Het LEADER-gebied Leidse Ommelanden besloeg een ruim gebied tussen Leiden, Alphen aan 
den Rijn en Zoetermeer. Tussen 2007 en 2014 hebben onder andere de volgende projecten 
LEADER subsidie gekregen: Eendenkooi Warmond, Bloemrijke bermen Leidse Ommelanden  
(beide regionale projecten onder het Regionaal Groenprogramma), Museumboerderij Ter Aar, 
mobiele Vogelkijkhut in Zoeterwoude en diverse agrariërs voor het opstarten van recreatieve 
en zorg verlenende nevenactiviteiten. Zie bijlage 3.a Overzicht besteding LEADER budget 
2010-2014 voor een  projectenlijst. 
 
LEADER heeft subsidie gelabeld voor het functioneren van de PG, onder andere om de 
secretaris in te huren en voor communicatie en drukwerk, vergader- en reiskosten. Voor het 
opstellen van de LOS 2014-2020 maakt de provincie subsidie vrij uit eigen middelen: 
€ 40.000 per PG. Holland Rijnland heeft deze subsidie aangevraagd en de opdracht verleend 
aan de secretaris van de PG om de LOS op te stellen. De deadline voor het aanleveren van de 
LOS was 1 mei 2015. De PG moet ook aangeven dat de regio/gemeenten bereid zijn om de 
regionale euro te leveren voor projecten die tot 2020 onder de LOS ingediend worden. 
Daarom is de gemeenten gevraagd om een principe toezegging te doen, dat zij, indien er een 
project binnen hun gemeente ontwikkeld wordt, bereid zijn cofinanciering te verlenen.  

                                            
1 Tot 2014 konden alleen projecten die plaatsvonden op het platteland en in kernen tot 30.000 inwoners in 
aanmerking komen voor POP-subsidie. Deze restrictie is in de huidige periode versoepelt. 


