LEADER na 2020
Het succes van de LEADER methode
Aanpak van onderaf werkt!
In de afgelopen ruim 25 jaar heeft de LEADERmethode haar bestaansrecht en succes bewezen.
In deze methode staat het van onderop,
gebiedsgericht samenwerken centraal om te
komen tot integrale, concrete en innovatieve
oplossingen. Zo ontstaan er breed gedragen
initiatieven die de vitaliteit van de lokale
gemeenschap verbeteren en bijdragen aan een
duurzame lokale economie.

De LEADER-methode is een gebiedsgerichte,
integrale, bottom-up werkwijze.

LEADER als vliegwiel
LEADER fungeert vaak als vliegwiel en heeft een
aanzienlijk multipliereffect: één LEADER-euro
genereert gemiddeld tussen de 5 en 10 euro aan
lokale investeringen. Het werken met de
LEADER-methode leidt niet alleen tot
investeringen maar ook tot nieuwe
werkgelegenheid en bedrijvigheid. En het werkt
als een katalysator voor sociaal kapitaal (directe
betrokkenheid van burgers, zelf-organiserend
vermogen, opbouw lokale kennis, (sociale)
innovatie en duurzame gebiedsnetwerken).

De LAG gaat actief op zoek naar ideeën en
initiatieven ‘van onderop’ die bijdragen aan die
strategie en denkt mee bij de ontwikkeling van
die ideeën tot LEADER-waardige projecten. De
LAG selecteert uiteindelijk de projecten die een
financiële bijdrage krijgen.

Europa dichterbij de burger
Bij de LEADER-methode is de lokale burger
rechtstreeks betrokken en mag zelf vorm en
uitvoering geven aan het programma.
LEADER houdt in: lokale/regionale problemen en
uitdagingen lokaal/regionaal aanpakken en
oplossen, mét alle stakeholders, publiek en privaat.

DE LEADER-METHODE

Een groep mensen uit het gebied,
geselecteerd/geworven op persoonlijke titel en
op basis van hun netwerk en kennis, stelt samen
met andere betrokkenen in het gebied een
Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) op en voert
deze ook uit. Deze Lokale Actie Groep (LAG)
bestaat voor minimaal 51% uit private personen.

LEADER-waardig zijn projecten die:
•

aansluiten bij de strategie

•

bottom-up tot stand zijn gekomen

•

innovatief zijn

•

integraal zijn (meerdere thema’s/sectoren
met elkaar verbinden)

•

een voorbeeldfunctie vervullen en
overdraagbaar zijn

•

samenwerking bevorderen (lokaal,
interregionaal of (inter)nationaal)
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Onze visie
Wat?
1. In de nieuwe opzet van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) lijkt
plattelandsontwikkeling in al zijn facetten aan betekenis te verliezen. En dit in een tijd
dat we voor grote opgaven staan waar landbouw en platteland aan kunnen en moeten
bijdragen (klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie en groene groei,
duurzame en gezonde voedselproductie en -consumptie, waterkwaliteit, biodiversiteit,
betrokkenheid van burgers bij beleid). Wij pleiten daarom voor een maximale
overheveling (30%) van de middelen uit de 1e naar de 2e pijler;
2. Het vertrouwen in Europa neemt af; de kloof tussen burger en ‘Brussel’ neemt toe.
LEADER is een van de meest krachtige en directe manieren om de band tussen Europa
en haar burgers te herstellen en te versterken;
3. LEADER heeft bewezen bij te kunnen dragen aan alle doelen van het GLB.
Het Europese uitgangspunt dat tenminste 5% van de middelen voor het plattelandsbeleid
gereserveerd moeten voor LEADER, is wat ons betreft een vaststaand gegeven;
4. Tegelijkertijd moeten de mogelijkheden om de LEADER-methode onder de noemer
Community Led Local Development (CLLD) in te zetten binnen en in samenhang met
andere fondsen (EFRO, ESF, Visserijfonds) maximaal worden benut.
Hoe?
5. Afrekenen op basis van prestaties en behaalde resultaten en tegelijkertijd een
aanzienlijke vereenvoudiging en vermindering van de administratieve lastendruk
door toepassing van het proportionaliteitsbeginsel. Het Kader financieel beheer
Rijkssubsidies kan hierbij als leidraad gelden. Hierdoor kunnen ook kleinere
aanvragen toegewezen worden zonder verhoging van de administratieve overhead;
6. Verdere professionalisering en versterking van de rol voor de LAG’s in de selectie en
beoordeling van aanvragen. Die zelfstandige rol moet de LAG zelf vorm kunnen
geven waarbij ze in meerdere of mindere mate, afhankelijk van wat de LAG zelf wil,
samenwerkt met andere partijen zoals een regionale overheid.
7. Op basis van een risicoanalyse kunnen goedgekeurde aanvragen aanspraak maken
op een voorschot van 50% van de verleende subsidie voorafgaand aan uitvoering;
Op deze manier kunnen we het succes van de LEADER-methode vasthouden, LEADER
als programma verder versterken en werken we samen aan een vitaal en aantrekkelijk
platteland om te wonen, werken en recreëren.
Voor meer informatie: info@leader-hollandrijnland.nl of mireille@dekrachtvansalland.nl.
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland
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