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Meer informatie nodig? 
Neem gerust contact op!

LEADER-coördinator Noord Overijssel
Jan Boxum

p/a Gemeente Steenwijkerland
Postbus 162

8330 AD Steenwijk
0521-538748
06 13517347

www.netwerkplatteland.nl/kamer/leader-noord-overijssel
jan.boxum@steenwijkerland.nl



LEADER 
Noord-OVERIJSSEL

Europees subsidieprogramma 

voor plattelandsontwikkeling



Wat is LEADER?
LEADER is een Europees subsidieprogramma voor projecten 

die bijdragen aan de leefbaarheid van het platteland. 

LEADER subsidieert niet alleen, het wil ook helpen bij het 
ontwikkelen van plannen en projecten. 

De filosofie is: mensen samenbrengen, het proces op gang 
brengen en stimuleren dat er dingen gebeuren.



Voor wie is leader?
Om gebruik te kunnen maken van LEADER moet je op het 

platteland van een LEADERgebied wonen of werken. In alle 
lidstaten van Europa zijn LEADERgebieden. In Nederland zijn 

twintig gebieden aangewezen. Daarvan zijn er vier in Overijssel;
Deze informatie gaat over het LEADERgebied Noord-Overijssel. 

Het LEADERgebied Noord-Overijssel omvat de gemeenten 
Steenwijkerland, Zwartewaterland, Staphorst, Dalfsen, Ommen 
Hardenberg, en het buitengebied van Zwolle en Kampen (de 

steden van Zwolle en Kampen zijn uitgesloten).

Steenwijkerland

Dalfsen
Zwolle Ommen

Harderberg

Staphorst

Zwartewaterland

Kampen

LEADERgebieden



Hoe zit leader in elkaar?
1.

Er is een Lokale Aktie Groep (LAG) die als een soort Leaderbestuur 
functioneert. Het bestaat uit mensen die een binding hebben met het 

gebied. Ze hebben een maatschappelijke achtergrond die belangrijk is 
voor het landelijk gebied. De LAG beoordeelt uiteindelijke of een project 

voor LEADER subsidie in aanmerking komt. Zij adviseren de Gedeputeerde 
Staten van Overijssel daarover. 

2.
Er is voor het LEADER gebied een Lokale Ontwikkelings Strategie (LOS) 

opgesteld. Hierin is beschreven wat de belangrijkste speerpunten zijn waar 
LEADER zich op wil richten. Ook is daarin beschreven hoe de uitvoering 

daarvan wordt geregeld. 

3.
Per gebied is een LEADER-coördinator aangesteld. De coördinator 
begeleidt initiatiefnemers naar een Leaderproject en ondersteunt 

de LAG bij haar werk.





om Wat voor een soort projecten gaat het in Leader?
Voor LEADER zijn 3 speerpunten uitgewerkt:

1. Jongeren en onderwijs
Het platteland moet ook in de toekomst interessant 
blijven voor jongeren om te wonen en te werken. 

Kennisontwikkeling en onderwijs spelen daarbij een 
belangrijke rol. We willen het onderwijs naar het platteland 
brengen. Met afstudeeropdrachten en broedplaatsen van 
jongeren met opdrachtgevers en onderwijs willen we op 

zoek naar innovatieve oplossingen waardoor:

Jongeren op het platteland willen blijven wonen en werken.
Er studieopdrachten of banen zijn voor jongeren. 

2. stimuleren vrijetijdseconomie

Het talrijke, aantrekkelijke en kansrijke kleinschalig aanbod 
van de vrijetijdseconomie (toerisme) willen we meer 

verbinden door het stimuleren van samenwerking waardoor:

Er nieuwe samenwerkingsstructuren ontstaan die nieuwe 
(buitenlandse) doelgroepen aan zich weten te binden

Er nieuwe producten en diensten ontstaan



3. verbinden van de samenleving met 

de toekomst van landbouw en water

We stimuleren landbouw die streeft naar het dichter bij elkaar 
brengen van productie en consumptie, van platteland en stad. 

Ook stimuleren we dat de bevolking zich bewust is van de 
noodzaak van een goed beheer van water: waterkwaliteit en 

waterkwantiteit. Klimaatverandering vraagt ons om anders omgaan 
met ons water. We willen hiermee:

 

Projectvoorwaarden
In ieder geval moet een project:
Overdraagbaar zijn naar andere sectoren of andere gebieden
Gebiedsgericht, integraal, vanuit samenwerking tot stand gekomen
door de kwaliteit of vernieuwingskracht, of een voorbeeldfunctie hebben
Passen binnen de doelstellingen/speerpunten van de ontwikkelingsstrategie
Een experimenteel en/of innovatieve karakter voor het gebied hebben
Van onderop tot stand gekomen zijn en/of waarin de streek zelf een 
belangrijke stem heeft in de totstandkoming van het project
Een haalbare begroting en realistische exploitatie hebben
Goede balans hebben tussen investering en opbrengst 
Organisatorisch haalbaar en realistisch zijn

Rendabele voedselketens met streekproducten
Anders omgaan met water, voor veiligheid en recreatie. 



Voor wie is LEADER bedoeld? 
Projectindieners kunnen zijn:

private rechtspersonen: vereniging, stichting, BV, NV, coöperatie 
publieke rechtspersonen: overheden



Indienen van een project 
Als je een project idee hebt, neem dan eerst contact op met de LEADER-coördinator.  Met 
hem bespreek je jouw projectidee. Je vult vervolgens een oriënterend projectformulier in 

(verkrijgbaar via de coördinator). Op dit formulier geef je kort aan wat je wilt. 
Dit formulier wordt oriënterend besproken door de LAG. 

Met deze informatie kan een eerste beeld van het project worden gekregen:
De aanvrager kan zelf toetsen of het project binnen LEADER past. 

 De LAG en de LEADER-coördinator kunnen in een vroeg stadium de kwaliteit en innovatie
 van het project inschatten. De LAG zal in dit stadium een eerste oordeel geven. 

Daarbij zijn er drie opties:
 Is kansrijk en kan verder uitgewerkt worden naar aanvraag

Heeft geen perspectief voor LEADER, en zal op andere manieren gerealiseerd moet worden
Heeft mogelijkheden maar moet nog verder ontwikkeld worden, bijvoorbeeld meer 

verbreden, meer samenwerken, betere financiële onderbouwing e.d.

Een officiële aanvraag moet worden ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten 
van Overijssel. De provincie heeft de behandeling van de aanvraag opgedragen aan de 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 
Daarvoor moet een digitaal aanvraagformulier worden ingevuld en ingediend via

 de website www.rvo.nl

Indienen kan in de volgende openstellingstermijnen:

Bij het invullen van deze formulieren kan hulp ingeroepen worden van de LEADER coördinator. 
De ontwikkelingsstrategie is op aanvraag beschikbaar bij de LEADER coördinator.

1 april - 31 mei 2016
1 oktober - 31 oktober 2016  

1 maart 2017 - 31 maart 2017
1 oktober 2017 – 31 oktober 2017

1 maart 2018 - 31 maart 2018
1 oktober 2018 - 31 oktober 2018

 Mogelijk komen er nog andere openstellingstermijnen waarover later een besluit wordt genomen.



Hoe ga je het nu aanpakken? 

STAP 1:
Neem contact op met de 

 LEADER-coördinator
Noord-Overijssel en bespreek met hem 

jouw idee.

STAP 7:
Aanvraagformulier + projectplan 

(concept) invullen en opsturen naar 
LEADER-coördinator voor overleg en 
toetsing of andere randvoorwaarden 

goed zijn ingevuld

STAP 2:
Vul het oriënterend projectformulier 
in (verkrijgbaar via de coördinator).

STAP 3:
Stuur het ingevulde oriënterende 

projectformulier op naar de 
LEADER-coördinator.

STAP 9:
Definitieve aanvraag indienen bij RVO 
tijdens opstellingstermijn via digitaal 

aanvraagformulier.

STAP 8:
Eventuele bijstellingen en aanvullingen.
 De periode tussen datum van indie-

ning en ontvangst van de beschikking is 
minimaal 5 maanden.



STAP 4:
Jouw idee wordt besproken in een 
vergadering. Zo mogelijk krijg je de 

gelegenheid om jouw projectvoorstel 
kort te presenteren in de vergadering 
van de LAG. De coördinator maakt 

daarover afspraken met jou.

STAP 10:
 Ontvangstbevestiging van RVO
 De aanvraag gaat naar de LAG 

voor advies
De provincie beslist uiteindelijk over de 

projectaanvraag.

STAP 5:
De LEADER-coördinator neemt na de 
bespreking in de LAG-vergadering 
contact met jou op over het advies 

van de LAG.

STAP 11:
Wanneer jouw aanvraag door de 

RVO positief is bevonden ontvang je 
de beschikking en verdere informatie 
die nodig is bij de uitvoering van het 

project.

STAP 6:
Als het project kansrijk wordt 

beoordeeld kun je het 
uitwerken. Overleg met de 

coördinator, zodat er op tijd gecheckt 
kan worden of alle voorwaarden ingevuld 
kunnen worden. (o.a. draagvlak bij andere 
partijen, vergunningen (o.a. gemeenten). 

STAP 12:
Je bent verantwoordelijk voor een 
goede uitvoering (voldoen aan de 

voorwaarden in de beschikking) van het 
project. Daarover leg je verantwoording 
af aan de RVO. De LAG kan je vragen 
om geïnformeerd te worden over de 

uitvoering van het project. 


