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Twee aanvragen uit de eerste openstelling 
Tussen 12 december en 31 januari konden aanvragen worden ingediend voor een bijdrage 
uit het LEADER-programma Holland Rijnland. 
Er werden in totaal drie aanvragen ingediend. Eén aanvraag kon niet in behandeling worden 
genomen, vanwege problemen met de cofinanciering. 
 
De twee andere aanvragen, één uit de gemeente Hillegom en één uit de gemeente Alphen 
aan den Rijn, zijn op 20 maart  beoordeeld door de Lokale Actie Groep (LAG). De LAG bestaat 
uit regionale vertegenwoordigers van overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Lokale Ontwikkelingsstrategie 
Holland Rijnland 2015-2020 ‘Op weg naar een Healthy Region’. 
 
Het resultaat van die beoordeling is, dat beide aanvragen met een positief advies aan de 
provincie Zuid-Holland worden voorgelegd. De komende tijd zal de provincie de aanvragen 
nog toetsen op technische aspecten. Verwacht wordt dat in de loop van juni de aanvragers 
de beschikking over de LEADER zullen ontvangen.  
 
Nieuwe openstelling vanaf 15 mei 
Tweemaal per jaar kunnen aanvragen in het kader van het LEADER-programma Holland 
Rijnland worden ingediend. De eerstvolgende openstelling is vanaf 15 mei tot en met 28 
juni. Later dit jaar volgt nog een openstelling, vanaf 2 oktober tot en met 13 november. 
De LAG verwacht in de komende ronde meer aanvragen. Om die reden heeft zij de provincie 
verzocht om het beschikbare bedrag aan subsidies te verhogen. Dit betekent dat er  
€ 200.000 aan LEADER subsidie en € 100.000 aan provinciale bijdrage beschikbaar is voor 
nieuwe projecten.  
 
De rol van de gemeenten 
De Europese regels bepalen dat er pas Europees geld beschikbaar wordt gesteld aan 
aanvragers, als nationale overheden samen een even grote bijdrage leveren. Dit wordt de 
nationale cofinanciering genoemd.   
 
De provincie Zuid-Holland heeft voor het LEADER-programma aangegeven de helft van deze 
nationale cofinanciering voor haar rekening te willen nemen onder voorwaarde dat lokale 
overheden samen zorgen voor de andere helft.  
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Een aanvraag  wordt alleen in behandeling genomen, als deze is voorzien van een 
schriftelijke verklaring van één of meer lokale overheden dat deze bereid is of zijn het 
benodigde aandeel in de nationale cofinanciering te doen.  
De bijdrage van de gemeenten aan LEADER-projecten is dus cruciaal: zonder gemeentelijke 
bijdrage is er geen bijdrage van de provincie en dus ook geen bijdrage vanuit het LEADER-
programma. Andersom gesteld: als een gemeente één euro investeert in een LEADER-
project kan daarmee één euro aan provinciale bijdrage en twee euro aan Europees geld 
worden verworven. 
 
Als uw gemeente door initiatiefnemers wordt gevraagd om een bijdrage en uw gemeente is 
bereid dit verzoek in te willigen, dan dient u dit schriftelijk aan de initiatiefnemer kenbaar te 
maken. In bijlage 2 vindt u hiervoor een voorbeeldtekst. Het is van belang dat in deze 
schriftelijke toekenning een gemeentelijk contactpersoon met zijn of haar contactgegevens 
wordt opgenomen.  
 
Uitbetaling van de subsidies 
Voorschotten op de verleende subsidies worden niet verstrekt. Ook als uw gemeente een 
bijdrage verleent, mag zij hierover geen voorschot verlenen aan de aanvrager. Dit in verband 
met de zogenoemde gebundelde betaling. Dit houdt in dat alle bijdragen van alle publieke 
organen (Europa, Rijk, provincie, gemeente, waterschap) via de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) worden uitbetaald aan de subsidieaanvrager. 
 
Aanvragers kunnen tijdens de uitvoering van hun project een verzoek indienen bij de 
provincie om een tussentijdse betaling. Na goedkeuring van deze declaratie, worden door de 
RVO de verschillende publieke bijdragen naar rato uitgekeerd aan de aanvrager. Tegelijk 
worden deze bijdragen door de RVO gefactureerd aan de publieke organen, die hebben 
verklaard bij te dragen aan het project. 
 
Na afloop dient de aanvrager een verzoek tot vaststelling van de subsidie in. Op basis van 
een goedgekeurde eindrapportage worden de bijdragen van de verschillende betrokken 
overheidsorganen aan de aanvrager uitgekeerd met aftrek van reeds uitgekeerde 
tussentijdse betalingen. De RVO brengt deze restantbedragen weer in rekening bij de 
verschillende overheidsorganen die een bijdrage verlenen. 
Met andere woorden: de uitbetaling van de gemeentelijke bijdrage verloopt altijd via de 
RVO. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Lokale Actie 
Groep, de heer Bart Soldaat, info@leader-hollandrijnland.nl of 06-21292979. 
Meer informatie over het LEADER programma is te vinden op de website www.leader-
hollandrijnland.nl of via de social media. 
 
 

                              
 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn Platteland 
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Bijlage 1: wat is LEADER? 
 
LEADER: buitenbeentje in subsidieland 
Leader is een Europees programma om lokale initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan 
de versterking van de economie op en van het platteland. Organisaties, bedrijven en burgers 
in de regio Holland Rijnland kunnen tot en met 2020 in aanmerking komen voor subsidie uit 
dit programma. 
Niet overheden, maar het gebied zelf bepaalt aan welke initiatieven subsidie wordt 
verstrekt. Dit gebeurt aan de hand van een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS), die in 2015 
door verschillende gebiedspartijen is opgesteld, variërend van agrarische 
natuurverenigingen tot natuur- en milieuorganisaties en gemeenten. Het werkgebied omvat 
de hele regio Holland Rijnland en twee kleine delen van de gemeenten Leidschendam-
Voorburg (Stompwijk) en Zoetermeer (Meerpolder).   
Bij LEADER worden bijzondere, innovatieve, lokale initiatieven over het voetlicht gebracht. 
LEADER is dus meer dan alleen maar een pot met geld. Het gaat ook om het actief 
bevorderen van samenwerking tussen ondernemers, burgers, overheden en 
maatschappelijke organisaties om te komen tot aansprekende en innovatieve projecten. 
 
Focus op gezondheid en circulaire economie 
In het vorige LEADER programma stond de versterking van de relatie tussen stad en 
ommeland centraal. Dat is nu ook zo, maar binnen dit thema wordt nu ingezoomd op twee 
specifieke onderwerpen: ‘de gezondheid van mens en leefomgeving’ en ‘circulaire 
economie’. Op het gebied van gezondheid heeft het platteland de stad veel te bieden: 
lokaal, gezond en duurzaam geproduceerd voedsel en als gebied voor actieve recreatie en 
bevordering van geestelijk welzijn. 
Circulaire economie is een nog relatief nieuw begrip, waarbij het verminderen van het 
gebruik van grondstoffen en het sluiten van kringlopen, biologisch, technisch én economisch 
centraal staan. 
 
De streek voert uit 
De regio stelt zelf het programma samen en mag het ook zelf uitvoeren. Vertegenwoordigers 
van gebiedsorganisaties en lokale overheden (gemeenten en waterschappen), aangevuld 
met inhoudelijk deskundigen, vormen samen de Lokale Actie Groep (LAG). Deze LAG is eind 
2015 door de provincie ingesteld en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het LEADER-
programma en voor de beoordeling van subsidieaanvragen.  
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Bijlage 2: voorbeeldtekst gemeentelijke bijdrage 
 
"De gemeente […] kent hierbij een bijdrage toe aan [.....] voor de uitvoering van [.....] op 
basis van het ingediende projectplan en bijbehorende projectbegroting (zie bijlagen). 
De bijdrage van de gemeente wordt slechts dan definitief toegekend wanneer de aanvrager 
schriftelijk aantoont dat genoemde aanvraag tevens is geselecteerd in de eerstvolgende 
openstellingstermijn in het kader van het LEADER-programma Holland Rijnland “Op weg 
naar een ‘Healthy Region’” en daarmee aanspraak maakt op een bijdrage uit Het Europese 
Landbouw Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) ter hoogte van € […] en dat de 
overige publieke financiering, zoals vermeld in het financiële dekkingsplan bij deze aanvraag, 
eveneens toegekend is.  
 
De gemeente maakt de aanvrager er op attent dat, na het definitief worden van de 
gemeentelijke bijdrage, de uitbetaling van deze bijdrage plaatsvindt door de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) op basis van door de aanvrager ingediende en door de RVO 
en de provincie Zuid-Holland goedgekeurde declaraties. 
 
Indien, gedurende uitvoering van het project, zich wijzigingen voordoen in de uitvoering 
en/of de geplande uitgaven, dan dient de aanvrager dit terstond bij de gemeente te melden. 
De gevraagde wijzigingen mogen niet eerder worden aangebracht dan dat hiervoor 
toestemming door de gemeente is verleend. 
Een wijziging kan nooit leiden tot een hogere subsidie of tot een activiteit die op basis van 
het provinciale openstellingsbesluit niet subsidiabel is". 
 
Tenslotte wijzen wij de aanvrager er op dat [voorletter + achternaam + e-mail adres]  
optreedt als contactpersoon voor zowel de aanvrager als voor de provincie Zuid-Holland en 
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit laatste in verband met de uitbetaling en 
verrekening van de genoemde gemeentelijke bijdrage.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


