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Het huidige LEADER-programma loopt af en er staat weer een nieuwe LEADER-periode 

voor de deur. Het is de bedoeling om met en voor het gebied vóór deze zomer een 

concept-ontwikkelingstrategie op te stellen waarin innovatie, samenwerking en 

integrale projecten centraal staan. LEADER is onderdeel van het nieuwe Europese 

Plattelandsontwikkelings Programma (POP3) voor de periode 2014 - 2020. Naast een 

ontwikkelingsstrategie moet er ook weer een deskundige en actieve Plaatselijke 

Groep worden samengesteld.  Dit aanjagend streeknetwerk zal verantwoordelijk zijn 

voor de uitvoering. 

Een tijdelijke kwartiermakersgroep is begin maart door de Gebiedscommissie gevraagd 
om met het gebied een ontwikkelingsstrategie op te gaan stellen en een Plaatselijke  
Groep te vormen. In deze eerste nieuwsflits vertelt de kwartiermakersgroep waar we nu 
staan, wat de stappen zijn en bij wie u terecht kunt. 

Kwartiermakersgroep LEADER3 

In de kwartiermakersgroep zitten Wim Groeneweg, Wim Boesten en Ko Droogers uit de 
huidige Plaatselijke Groep vanwege hun ervaring met LEADER tot nu toe, Teus Spelt als 
frisse blik en met agrarisch netwerk in Noorderpark en Ingrid Lambregts als onafhankelijk 
voorzitter van deze groep, met een breed netwerk in Utrecht-West. Marieke Leentvaar 
ondersteunt het team vanuit het programmabureau Utrecht-West. 

Uitdaging: bestaand met nieuw verbinden 

Doel van de kwartiermakersgroep is om met het gebied een visie, strategie en thema’s 
voor de komende zeven jaar te bepalen. Daarnaast gaan ze op basis van de benodigde 
netwerken en deskundigheden én de criteria vanuit POP3 een nieuwe Plaatselijke Groep 
samenstellen. Ook moet zij zicht krijgen op cofinanciering van partijen en dat commitment 
vastleggen in een financieringsplan. Het eerste concept van de Ontwikkelingsstrategie 
moet vóór de zomervakantie klaar zijn. Na de zomer zal het definitieve plan dan getoetst 
gaan worden door een landelijke adviescommissie. Na eventuele aanpassingen ligt er 
daarna een definitieve Ontwikkelingsstrategie om samen en van onderop verder te werken 
aan de ontwikkeling van Utrecht-West. 

Hoe komen we daar? 

De kwartiermakersgroep is in maart niet met een blanco vel begonnen. Zo werd er op 27 
september 2013 een Ontwerp-atelier georganiseerd om een eerste verkenning te doen 
naar waar we staan in het gebied en welke uitdagingen er zijn voor de komende periode.  
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Uit het Ontwerp-atelier kwam al een aantal thema’s naar voren: werken aan de ‘’license tot 
produce’’ van de agrarische sector, het gestalte geven aan de doe-mentaliteit door het 
opnieuw uitvinden van oude ambachten en die verbinden met jongeren en leertrajecten, 
andere manieren van financiering van initiatieven, streekproducten en recreatie.  

Op 7 april 2014 vond in het gebied Vecht en Weiden een bijeenkomst plaats van het 
Platform Vecht & Weiden die geheel in het teken stond van LEADER3 en de kansen die dat 
voor het gebied brengt. In die bijeenkomst werd ook in kaart gebracht wat voor dat gebied 
de uitdagingen en kansen zijn en hoe het gebied daar met de LEADER-methode aan kan 
werken. Het verslag is te downloaden via deze link. Een mooie samenvatting van de 
genoemde uitdagingen en kansen wordt gegeven door deze woordwolk: 
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Ook liggen er verschillende visies zoals de meerjarenvisie van Platform De Utrechtse 
Waarden, de resultaten en het netwerk van de huidige Plaatselijke Groep en het 
onderzoeksrapport van De Kracht van het Groene Hart. De uitdaging is voort te bouwen op 
wat er al is en een vernieuwingsslag te maken! 
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Kaders en mogelijkheden van POP3 

Aan de andere kant zijn er de kaders die het landelijke POP3-programma stelt voor de 
ontwikkelingsstrategie. Zo geeft het POP3 negen thema’s (zie kader) waaruit er 3 gekozen 
mogen worden. Ook geeft  het POP3-programma richtlijnen voor de beoogde kwaliteit van 
de ontwikkelingsstrategie. Zo moet er een analyse worden gedaan van de sterke en zwakke 
punten van het gebied en de kansen en 
bedreigingen. Maar er moet ook een 
behoeftenonderzoek gedaan worden. 
Beiden moeten richting geven aan welke 
thema’s gekozen worden, welk 
toetsingskader de Plaatselijke Groep gaat 
hanteren en hoe zij de projecten gaat 
monitoren en hoe zij het commitment en 
cofinanciering heeft georganiseerd. Ook 
moet erin aangegeven worden wat de 
begrenzing van het nieuwe LEADER-
gebied wordt: wel of niet de steden 
meenemen, wordt het geheel Utrecht-
West of misschien wel heel het Groene 
Hart? Al deze dingen moeten zorgen dat 
de ontwikkelingsstrategie een hoge 
kwaliteit heeft want uiteindelijk worden 
er op basis van de kwaliteit van de 
ontwikkelingsstrategie namelijk landelijk 
circa 20 gebieden aangewezen! 

Hoe komen we daar? 

De kwartiermakersgroep heeft een aantal 
momenten geprikt om met elkaar in 
gesprek te gaan. Het hele proces is ‘werk in uitvoering’ dus wijzigingen en aanvullingen 
zijn voortdurend mogelijk. Ook wordt volop gebruik gebruik gemaakt van expertise en 
netwerken in het gebied. Kent u mensen die aangeven dat ze nog niet benaderd zijn 

maar dat wel graag willen worden? Stuurt u dan deze nieuwsflits gerust aan hen 

door!
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MOGELIJKE THEMA’S VOOR LEADER 
1. (TOEKOMSTIGE) BEVOLKINGSKRIMP 
2. (SOCIALE) INNOVATIES EN DE 

TOEPASSING ERVAN 
3. ECONOMISCHE IMPULS 

ACHTERBLIJVENDE GEBIEDEN 
4. CIRCULAIRE ECONOMIE, BIOBASED 

ECONOMY EN DUURZAME ENERGIE 
5. VRAAG UIT STAD EN AANBOD 

PLATTELAND, BURGERSCHAP EN 
VERBETERD MAATSCHAPPELIJK 
DRAAGVLAK AGRARISCHE SECTOR 

6. UITBREIDEN EN VERBETEREN 
(AGRO)TOERISTISCHE 
INFRASTRUCTUUR 

7. MULTIFUNCTIONEEL GROND- EN 
WATERGEBRUIK 

8. NATUUR EN MILIEU-EDUCATIE 
(PROGRAMMA DUURZAAM DOOR 

9. ACTIVITEITEN OF 
ONTMOETINGSPLAATSEN DIE SOCIALE 
COHESIE OP HET PLATTELAND 
VERGROTEN
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De momenten op een rij 

• Maart - mei 2014 - verkennende gesprekken met allerlei partners (de “marskramers” van 
het ontwerp-atelier, PG-leden, gemeenten, ondernemers en organisaties). Daaruit kwam 
een aantal thematieken bovendrijven. Die worden gebruikt als input voor de volgende 
bijeenkomsten. 

• 7 april 2014 - Bijeenkomst Platform Vecht & Weiden. Deze stond geheel in het teken van 
LEADER3. Er zijn kansrijke thema’s genoemd en er is input geleverd voor de analyse van 
kansen en bedreigingen. 

• 12 mei 2014 - Een tweede werkatelier voor betrokkenen in heel Utrecht-West. Doel is om 
op basis van de al verzamelde input aan de slag te gaan om de kansen en bedreigingen, 
de strategieën en de thema’s te bepalen en om het gebied af te bakenen.   

• April - juni 2014 - Agendering van LEADER3 en toetsen van de resultaten tot dan toe in 
werk- en stuurgroepen van Utrecht-West. 

• Mei - juni 2014 - ‘Streekholder’-interviews. Doel van deze interviews is om input te 
krijgen vanuit diverse netwerken en organisaties, binnen én buiten ons huidige netwerk. 

• September - november 2014 - concept van Lokale Ontwikkeling Strategie voorleggen 
aan nationale adviescommissie. Deze daarna samen met gebied eventueel fijnslijpen. 

Ook interviews houden met ‘streekholders’? De kwartiermakers zoeken nog mensen die 
willen interviewen. Neem contact op met Marieke Leentvaar voor meer informatie. 

Uw betrokkenheid is cruciaal: LEADER is werken van onderop! 

Tot zover de laatste stand van zaken over het traject om tot een Lokale Ontwikkeling 
Strategie voor LEADER 3 te komen.  Meer informatie over POP3 treft u aan op 
www.netwerkplatteland.nl en www.toekomstglb.nl. Meer informatie over LEADER kunt u 
vinden op www.leaderweidseveenweiden.nl. Meer informatie over Utrecht-West is te vinden 
op www. utrecht-west.com. Mocht u actief willen meedenken, ambities, vragen of suggesties 
hebben, schroom niet om contact met ons op te nemen! 

De kwartiermakersgroep LEADER 

Ingrid Lambregts - ingrid@lambregts.nl - 06-290 926 82 
Wim Groeneweg - bestuurssecretariaat@vianen.nl - 0347 - 369 485 
Ko Droogers - kdroogers@anwb.nl - 06 - 247 103 24 
Teus Spelt - spegro@planet.nl - 0346 - 211 584 
Wim Boesten - whboesten@hotmail.com  
Marieke Leentvaar - marieke.leentvaar@utrecht-west.com - 06 - 508 127 16 


