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Plattelandsontwikkeling "van onderop"
Leader staat voor plattelandsontwikkeling "van onderop". Een Plaatselijke groep 
die een ontwikkelingsstrategie maakt voor haar eigen gebied: dat is de 
Leaderaanpak. Samenwerking, innovatie en voorbeeldfunctie staan daarbij cen-
traal. 

Het gaat dan om samenwerking binnen het 
Leadergebied, tussen de leden van de Plaatselijke 
Groep en tussen projectuitvoerders, maar ook om 
samenwerking tussen Leadergebieden in binnen- 
en buitenland. Het Netwerk Platteland 
(www.netwerkplattteland.nl) ondersteunt deze 
samenwerking.

Leader is een onderdeel van het Plattelandsont-
wikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2). POP2 is 
een Europees subsidieprogramma waarin een vita-
le, duurzame agrarische sector, de kwaliteit van na-
tuur en milieu en de leefbaarheid van het platte-
land centraal staan. Het programma kent vier doel-
stellingen, de zogeheten "assen". Het uitvoeren van 
de Leaderaanpak is de vierde as van het program-
ma.

Nederland ontvangt van de Europese Unie bijna
�500 miljoen uit het Landbouwfonds voor Platte-
landsontwikkeling. Tien procent daarvan gaat naar 
Leader.

De Weidse Veenweiden
Al sinds 2002 wordt in het gebied Weidse Veen-
weiden gewerkt met de Leaderaanpak. Vele projec-
ten zijn op die manier uitgevoerd. Voor de periode 
2007-2013 heeft de Plaatselijke Groep van de 
Weidse Veenweiden een nieuw Ontwikkelingsplan 
gemaakt. Het centrale thema of doelstelling hierin 
is de verbetering van de relatie tussen 
stad en land. Daarnaast zijn er drie speerpunten 
in dit programma: 

• Landbouwkundige innovatie en onder-
nemerschap

• Stimulering Recreatie & Toerisme

• Verbetering Leefbaarheid

De Plaatselijke Groep wil dit Ontwikkelingsplan 
realiseren door op zoek te gaan naar projecten die 
bijdragen aan deze speerpunten.   
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De Plaatselijke Groep
De uitvoering van het 
Leaderprogramma Weidse 
Veenweiden 2007-2013 is 
in handen van de Plaatse-
lijke Groep (PG). De PG 
werkt in opdracht van de 
provincie Utrecht. Zij 

vormt tevens een onderdeel van de Gebiedscom-
missies de Venen en de Utrechtse Waarden. De PG 
bekijkt of een project in aanmerking komt voor 
een financiële bijdrage. Zij toetsen uw aanvraag op 
Leaderwaardigheid en op basis van de bovenge-
noemde speerpunten. 

De PG leden vertegenwoordigen diverse organisa-
ties en overheden die actief zijn in het gebied de 
(Utrechtse) Venen en de Lopiker- en Linschoter-
waard. De PG wordt ondersteund door de pro-
jectleider en komt zes keer per jaar bij elkaar.

Projecten indienen
De PG wil graag vanaf het begin meedenken over 
uw projectidee. Projecten kunnen daarom al als 
idee worden ingediend. De PG bekijkt dan of uw 
idee past bij Leader, of het bijdraagt aan het Ont-
wikkelingsplan en of het voldoet aan een aantal 
technische eisen. 

Als uw idee positief wordt beoordeeld, wordt een 
formele aanvraag bij het Subsidieloket Landelijk 
Gebied van de provincie Utrecht in gang gezet.  Er 
volgen dan een aantal (technische) toetsen waarin 
definitief wordt vastgesteld of uw project aan alle 
voorwaarden voldoet. 

De hoogte van de bijdrage van Leader hangt af van 
het soort project. 

Het projectideeformulier en meer informatie over  
de criteria, de procedure en de subsidiemogelijk-
heden, kunt u opvragen bij de projectleider of 
downloaden van de website van Weidse Veenwei-
den. 

Het gebied 
De Weidse Veenweiden heeft voor de periode 
2007-2013 een nieuwe begrenzing gekregen. De 
kaart geeft deze nieuwe begrenzing aan. Een pro-
ject moet binnen dit gebied liggen wil het in aan-
merking komen voor een Leaderbijdrage. 

Meer informatie
Projectleiders Leader Weidse Veenweiden: 
Mevr.  Michelle Poort
Adres:  � E. Meijsterlaan 75, 3533 CK, Utrecht
Tel: � � 030 - 293 64 01 of 06 - 169 723 69
Mevr. Marianne Breedijk
Tel: � � 0317 - 417 349 of 06 - 225 663 81

E-mail: �� pg@leaderweidseveenweiden.nl
Website:� www.leaderweidseveenweiden.nl
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