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1 Totstandkoming en status ontwikkelingsstrategie 

 

‘Van stuwwal tot Dinkeldal: Samen leven in Nationaal Landschap Noordoost-Twente’, dat is in het kort onze ambitie in Noordoost-Twente voor 

LEADER in de komende jaren. De kwaliteiten van  Nationaal Landschap, de ondernemerszin en de  saamhorigheid zijn een vruchtbare basis om 

met LEADER samen aan de levenskracht van Noordoost Twente te werken. Samen leven in het Nationaal Landschap Noordoost-Twente, door 

met nieuw ondernemen en samenwerken de economie te versterken, door in te spelen op vergrijzing en 

te zorgen voor een aantrekkelijk leefklimaat voor jongeren en door innovatief te kijken naar vormen van 

ontmoeten. 

Geïnspireerd door het grote succes van het LEADER-programma in de vorige periode hebben de gemeenten in Noordoost-Twente, samen met 

Waterschap Vechtstromen het initiatief genomen om te komen tot een nieuwe Lokale Actiegroep en hebben opdracht gegeven om op basis 

van een brede inbreng vanuit de inwoners van Noordoost-Twente deze Lokale Ontwikkelingsstrategie te schrijven. Na vorming van de nieuwe 

Lokale Actiegroep eind maart 2015, is het initiatief overgenomen door deze Lokale Actiegroep Noordoost-Twente (LAG). Zij hebben de 

uiteindelijke strategie, de prioriteiten en de activiteiten bepaald. De LAG krijgt daarmee de rol die de gemeenten en het waterschap in 

Noordoost-Twente graag zien en actief uitdragen: uitgaan van de kracht van de samenleving, als overheid niet alles meer zelf willen regelen, 

maar een partner worden van de samenleving en die in staat stellen de eigen toekomst vorm te geven. 

Deze Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) beschrijft waar LAG de komende jaren op in wil zetten: Gelukkig leven in het Nationaal Landschap. 

Samen met de inwoners, verenigingen, buurtbesturen, bedrijven en maatschappelijke organisaties en met de overheid als partner, inspelen op 

demografische ontwikkelingen en werken aan nieuw ondernemerschap en goede voorzieningen.  

De LEADER-aanpak spreekt aan in Noordoost-Twente. Er is zeer veel belangstelling getoond voor deelname in de Lokale Actiegroep, de 

gebiedsbijeenkomsten zijn druk bezocht en er is intensief gediscussieerd over het werk dat de komende jaren van onderop opgepakt moet 

worden. 

De lokale en regionale overheden geven daarvoor aan de samenleving graag de ruimte. De gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en 

Tubbergen, het Waterschap Vechtstromen en de Provincie Overijssel werken samen aan de versterking van de sociaal-economische 

ontwikkelingsmogelijkheden van Noordoost-Twente. Hiertoe is in 2013 een gezamenlijke visie met bij behorende uitvoeringsprogramma 

opgesteld. Dit gebiedsproces is in de loop van de jaren geëvolueerd van een traditionele aanpak vanuit de overheid (zorgen voor) naar een 
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aanpak waarin de overheid veel meer aansluit op de energie die er in het gebied is en het initiatief in toenemende mate overlaat aan de 

samenleving: “Samenleving aan Zet”. De overheid heeft als partner een faciliterende rol (zorgen dat). In dit proces zijn de inwoners steeds meer 

op de voorgrond gekomen en zijn er al talrijke initiatieven van de grond gekomen. Recent heeft dat geleid tot een unieke samenwerking van 

ondernemers, onderwijs en overheid, die samenwerken in een unieke pilot waarbij wij de uitdaging van 13 Noordoost-Twentse ondernemers 

wordt aangaan om te werken aan Noordoost-Twente 3.0. Het gaat hierbij om een dertiental projecten/ondernemers die op basis van hun 

intrinsieke motivatie via deze projecten willen bijdragen aan de doelen van een sterker Noordoost-Twente. Al deze projecten dragen op hun 

eigen manier bij aan werkgelegenheid, arbeidsparticipatie, duurzaamheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van Noordoost-Twente. Rond 

deze unieke pilot wordt ook een gezamenlijk leerproces vormgeven in de driehoek Ondernemers, Onderwijs en Overheid. 

Deze aanpak in de gebiedsontwikkeling, waarbij de 

aanpak van onderop en samenwerking tussen 

gebiedspartijen steeds meer voorop staat is, samen met 

de resultaten van het LEADER-programma van de 

afgelopen periode, een rijke voedingsbodem geweest 

voor de opzet van deze LOS. In de voorbereiding van de 

LOS zijn verspreid over het gebied een drietal 

gebiedsbijeenkomsten georganiseerd, met in totaal ruim 

100 deelnemers van de verschillende maatschappelijke 

geledingen in Noordoost-Twente. De eerste 

gebiedsbijeenkomst heeft in het najaar van 2014 

plaatsgevonden in het Kulturhus van Denekamp. Tijdens 

deze bijeenkomst zijn de problemen en kansen in het 

gebied besproken en kwamen veel ideeën naar boven 

voor de inzet van LEADER in de komende periode. Er 

werd een stevige basis gelegd voor deze LOS. Belangrijk 

was dat de deelnemers concreet invulling gaven aan de thema’s waar in de komende LEADER-periode in Noordoost-Twente op ingezet moet 

worden en waarom. Met concrete voorbeelden, mogelijke acties en projecten werd profiel gegeven aan de opgave. Met de resultaten van 

de eerste gebiedsbijeenkomst in de hand, is een eerste raamwerk voor de LOS opgezet. Deze is in de tweede gebiedsbijeenkomst begin 2015 

verder uitgewerkt. De belangstelling voor LEADER was inmiddels weer verder gegroeid. Nog meer deelname en betrokkenheid vanuit het 

gebied was daarvan deze tweede bijeenkomst het resultaat.  In het Kulturhus in Fleringen werd nagedacht, gediscussieerd en geprioriteerd. 

Resultaat van de avond was een duidelijke focus en uitwerking van thema’s, beoogde resultaten en criteria. Deze zijn vervolgens verwerkt in 
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deze LOS. In bijlage 1 is een overzicht van de resultaten van de gebiedsbijeenkomsten opgenomen. Begin 2015 is de selectieprocedure voor de 

LAG geweest. De belangstelling voor de LAG was zeer groot. Uit meer dan vijftig reacties is een LAG van negen personen samengesteld. De 

LAG bestaat in Noordoost-Twente uitsluitend uit inwoners. “Samenleving aan zet” wordt door de bestuurders in Noordoost-Twente concreet in 

de praktijk gebracht door ervoor te kiezen geen gemeentelijke of andere overheidsvertegenwoordigers in de LAG op te nemen.  In de derde 

gebiedsbijeenkomst hebben de leden van de nieuwe LAG de concept LOS besproken en de strategie vastgesteld. 
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2 Gebied 

2.1 Begrenzing 

Het LEADER-gebied Noordoost-Twente is gelegen in de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen. De reden waarom voor dit 

gebied gekozen is, is dat dezelfde gemeenten ook samenwerken in het Nationaal Landschap Noordoost-Twente en samen met provincie en 

waterschap het Uitvoeringsprogramma Noordoost-Twente vorm geven. Rond de uitvoering van dit programma zijn de maatschappelijke 

netwerken in Noordoost-Twente actief. Het LEADER-programma voor de komende periode sluit hier naadloos op aan. De programma’s 

versterken elkaar, leidend tot een aanzienlijke impuls voor de sociaaleconomische ontwikkeling van Noordoost-Twente. Het begrensde gebied 

telt 69.651 inwoners. Dit is exclusief de kern Oldenzaal. 

Deze is met 31.494 inwoners groter dan 30.000 

inwoners en daarom geen onderdeel van het 

LEADER-gebied.  

Naast intensieve samenwerking binnen Noordoost-

Twente is er ook veel samenwerking met de 

omliggende regio’s in Nederland en Duitsland. Zo 

wordt in de regio samengewerkt met de Twentse 

steden en de plattelandsgemeenten in Zuidwest-

Twente. Ook grensoverschrijdend zijn er verschillende 

samenwerkingen. Zo zijn er samenwerkingen en 

uitwisselingen met Uelsen, Nordhorn,  Stadtlohn, 

Bentheim en Gronau en wordt nadrukkelijk de 

verbinding gezocht met de inwoners van het Duitse 

grensgebied. De LAG wil op deze samenwerkingen 

aansluiten. De problemen in de Leader-gebieden in 

Twente, maar ook aan weerszijden van de Duits-

Nederlandse grens zijn vergelijkbaar. Een gezamen-

lijke aanpak levert nieuwe gezichtspunten op en helpt 

aan de realisatie van een regio zonder grenzen. 

Figuur 1: Leader-gebied Noordoost-Twente 
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2.2 Gebiedsanalyse 

2.2.1 Sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen 

In de eerste gebiedsbijeenkomst voor deze LOS zijn de ontwikkelingen in het gebied besproken. Rond de thema’s die in die bijeenkomst vanuit 

de samenleving zijn benoemd, zijn de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen voor Noordoost-Twente in beeld gebracht. Bij de analyse is 

vooral gebruik gemaakt van de gegevens in de uitgebreide Databank Overijssel van de provincie Overijssel (www.overijssel.nl). Daarnaast ie 

gebruik gemaakt van de analyses die eerder zijn uitgevoerd voor de gemeenten in Noordoost-Twente, onder meer de rapportage ‘Toekomst 

van Twentse erven’ (Bureau Wing, 2013).  

Noordoost-Twente is een hecht gebied. Vanwege de bijzondere kwaliteiten is 

het gebied aangewezen als Nationaal Landschap. In de afgelopen jaren is hier 

veel in geïnvesteerd, wat resulteert in een prachtig, afwisselend 

coulisselandschap met veel natuur- en landschapswaarden en waardevol 

cultuurhistorisch erfgoed. Investeringen in routenetwerken en andere recreatief-

toeristische infrastructuur heeft het gebied ook toegankelijk en beleefbaar 

gemaakt, een belangrijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de 

recreatief-toeristische sector. Dat is ook te zien in de ontwikkeling van de 

werkgelegenheid in de sector, die is in de periode 2005-2014 toegenomen. 

Tegelijkertijd loopt de ontwikkeling van de economische spin-off  achter, er is 

meer potentie dan nu wordt benut.  

De ontwikkeling van de algemene werkgelegenheid  laat een aantal opvallende trends zien. De totale werkgelegenheid is tussen 2010 en 2014 

met ruim 900 banen afgenomen en kwam in 2014 uit op 25.331 banen in heel Noordoost-Twente (LEADER-gebied). Opvallende dalers waren in 

die periode de agrarische sector (door schaalvergroting), de bouwnijverheid en industrie (economische crisis) en de overheid (bezuiniging). Een 

stijging was te zien in de vrije tijdssector,  de groot- en detailhandel en in advisering, informatie en communicatie. 

  

http://www.overijssel.nl/
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In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Noordoost-Twente te zien. 

 Aantal banen 2000 2005 2010 2014 

Totaal alle sectoren 25.498 25.401 26.252 25.331 

Agrarische sector 4.947 4.471 4.248 3.315 

Horeca 1.999 2.255 2.404 2.444 

Vrije tijd sector  175 267 340 445 

Bouwnijverheid  3.827 3.073 3.315 2.691 

Groot- en detailhandel  4.520 4.710 5.327 5.771 

Zorgsector  2.730 3.078 2.934 3.128 

Informatie en communicatie  74 98 159 214 

Financiële instellingen  546 377 317 309 

Onroerend goed sector  61 103 104 110 

Advies & Onderzoek sector  798 884 1.076 1.181 

Overige zak. Dienstverlening  276 503 812 759 

Openbaar bestuur  389 547 638 552 

Industrie  3.343 2.922 2.399 2.121 

Energiesector  0 0 7 6 

Watermanagement  9 8 12 22 

Vervoer en opslag  664 753 761 804 

Onderwijs  724 885 934 1.008 

Overige dienstverlening  416 467 465 451 

        Bron: Provincie Overijssel 

De werkloosheid is afgelopen jaren door onder meer de economische crisis opgelopen. In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het 

aantal ww-uitkeringen in Noordoost-Twente (LEADER-gebied) te zien. Deze cijfers sluiten aan bij de gemiddelden voor Twente en Overijssel 

(2013). 
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   Figuur 2: Totale werkloosheid Noordoost-Twente (bron: UWV werkbedrijf) 

Inmiddels is weer sprake van enige economische groei. De verwachting is dat de economie in Twente langzaam doorgroeit de komende jaren. 

In vergelijking met andere regio’s is het groeitempo lager, met name doordat sprake is van een lagere bevolkingsgroei. In geb ieden met een 

relatief sterkere vergrijzing en mogelijk krimp is dit effect groter. Voor Twente als geheel laten met name de bouwnijverheid en zakelijke 

dienstverlening de komende jaren een plus zien, de maakindustrie blijft daarbij achter. De zorg zal krimpen, terwijl verwacht wordt dat 
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detailhandel en horeca ongeveer gelijk zullen blijven (bron: ING economisch bureau). Voor de detailhandel geldt dat vooral de laatste jaren de 

leegstand toeneemt. De verwachting is dat de leegstand met name in de kleinere kernen snel verder zal toenemen. In onderstaande tabel is 

de ontwikkeling van het aantal verkooppunten in Noordoost-Twente weergegeven. 

Het ondernemerschap in Noordoost-Twente is sterk. Het totaal aantal 

ondernemingen steeg in de periode 2005 – 2014 met 411 tot totaal 5.056 

bedrijven. In de cijfers is vooral een toename van het aantal ZZP-ers te 

zien. De verwachting is dat tussen nu en 2032 er op 900 van de 1200 

bestaande erven in Noordoost-Twente, een transformatie plaats zal 

vinden van een agrarisch bedrijf naar een hobbymatig bedrijf, of dat de 

agrarische activiteit volledig zal worden afgebouwd. Tot 2023 komt naar 

verwachting 600.000 m2 aan agrarische opstallen vrij, met het risico van 

verval en verpaupering van het landschap1. Tegelijkertijd bieden de 

vrijkomende erven ook mogelijkheden voor nieuwe functies. Met name 

de uitrol van breedband internet in het buitengebied in de komende 

jaren, kan het ondernemerschap op het platteland verder aanjagen. 

Het biedt de mogelijkheid om op de erven in het buitengebied ook 

informatie-intensieve activiteiten te ontwikkelen. 

Bron: provincie Overijssel 

De nabijheid van de Twentse steden is ook een belangrijke kans. Door regionalisering van de economie (streekproducten), met een grote 

afzetmarkt op steenworp afstand, ontstaan nieuwe kansen voor ondernemers.  Hetzelfde geldt voor versterken van de verbinding met Duitsland, 

zij het dat daar de taal- en cultuurbarrière, maar met name ook de verschillen in wet- en regelgeving, verdere samenwerking soms in de weg 

staan. De Twentenaar kan ook meer doen om zijn kwaliteiten te etaleren. Het zit niet in de aard van de Twentenaar om met prestaties en 

kwaliteit te koop te lopen. Toch is een goede marketing van het gebied en het aanbod belangrijk voor verdere groei.  

                                                      
1 Toekomst van de Twentse erven, Bureau Wing, juni 2013. 

Aantal verkooppunten 2010 2011 2012 2013 2014 

Totaal 1.007 1.003 1.007 1.003 1.009 

Dagelijks Aanbod 137 133 129 131 125 

Mode & Luxe 115 108 110 111 107 

Vrije Tijd 14 14 15 15 15 

In / Om Huis 174 174 169 163 160 

Overig Detailhandel 21 20 21 22 21 

Transport & Brandstoffen 140 140 142 140 139 

Leisure 238 237 256 245 249 

Diensten 133 134 130 135 131 

Leegstand 35 43 35 41 62 
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De bevolkingsontwikkeling in Noordoost-Twente kan gezien worden als een bedreiging, tegelijkertijd biedt het ook nieuwe kansen. Tot 2040 zal 

de totale bevolking licht krimpen. Lokaal kunnen er wel grote verschillen zijn. Maar belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van de bevolking 

zijn het afnemend aantal jongeren, de afnemende beroepsbevolking en de toenemende vergrijzing. 



Lokale Ontwikkelingsstrategie Noordoost-Twente 2014-2020 15 

 

 

Figuur 3: Bevolkingsontwikkeling totaal en ontgroening/vergrijzing Noordoost-Twente (bron: provincie Overijssel) 
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Figuur 4: Ontwikkeling middengroep (bron: provincie Overijssel) 

Te zien is dat het aantal jongeren sterk afneemt, tegelijkertijd neemt het aantal ouderen sterk toe en neemt de omvang van de 

beroepsbevolking af. Met name de afname van de beroepsbevolking, waardoor het potentieel aan vrijwilligers ook afneemt, en de afname 

van het aantal jongeren is zorgelijk voor de instandhouding van het verenigingsleven, de scholen en andere voorzieningen en dus van de 

leefbaarheid van het gebied. 

In Noordoost-Twente is sprake van een sterke gemeenschapszin, van noaberschap, in de sport, in het verenigingsleven, in de zorg en bij het op 

peil houden van gemeenschapsvoorzieningen. Het noaberschap vormt een belangrijke sociale peiler van het gebied. Er zijn een aantal 

ontwikkelingen die voor de komende LEADER-periode van belang zijn. Er zijn de afgelopen jaren in Noordoost-Twente veel Kulturhusen en 

soortgelijke voorzieningen tot stand gekomen, in totaal 21. Voor de komende jaren is de uitdaging die optimaal te gaan benutten en te zorgen 

voor een sluitende exploitatie en continuïteit. Het aantal basisscholen is daarentegen afgenomen, van 38 in 2010 naar 35 in 2014. De 

aanwezigheid van scholen op het platteland is een enorme impuls voor de leefbaarheid. De school is een ontmoetingsplek en drager voor 

andere voorzieningen. Gezien de afname van het aantal jongeren is de verwachting dat het aantal scholen verder af zal nemen. 

50305
51105

51413
51638

49267

46165

2000 2010 2014 2020 2030 2040

Bevolking leeftijd 15 t/m 74 jaar [personen]



Lokale Ontwikkelingsstrategie Noordoost-Twente 2014-2020 17 

Ook het aantal huisartsen in het gebied verminderd, van 28 in 2010 naar 23 in 2013. De ontwikkelingen in de zorg maken dat meer verwacht 

wordt van familie en directe omgeving. Ook hier wordt in toenemende mate een beroep gedaan op het noaberschap. Dit heeft gevolgen 

voor de manier waarop voorzieningen zijn ingericht en ook voor de tijdsbesteding van de inwoners van Noordoost-Twente. Dezelfde afnemende 

groep van 15-74 jarigen zal in de toekomst meer tijd moeten besteden aan zorg aan mensen in de directe omgeving, het vrijwilligerswerk en het 

besturen van verenigingen en andere maatschappelijke organisaties. Dit vraagt om meer samenwerking en mogelijk opschaling. Intussen 

ontstaan nieuwe vormen van samenwerking, onder meer in energie- en zorgcoöperaties. Die kunnen voor de toekomst een belangrijke basis 

vormen om de samenwerking in dorpen, buurten en streken verder te versterken. 

In onderstaande afbeelding is de analyse schematisch weergegeven. 

 

Figuur 5: SWOT Noordoost-Twente 
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voor zorg en energie

•Regionalisering economie

•Breedband internet 

•Vergrijzing

•Stad-land combinaties

•Nationaal Landschap Noordoost-
Twente

•Ondernemerschap en sterk MKB

•Noaberschap

•Twentse steden altijd dichtbij

•Goede basis infrastructuur voor 
onder meer recreatie en toerisme

•Afname aantal jongeren

•Afname beroepsbevolking en 
groep protentiële vrijwilligers

•Vergrijzing

•Meer zorgtaken door samenleving

•Verpaupering en toenemende 
leegstand winkelpanden en 
agrarisch vastgoed

Bedreigingen Sterkten

ZwaktesKansen
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2.2.2 Vergelijking met SWOT LEADER 2007-2013 

Voor de vorige LEADER-periode is ook een SWOT uitgevoerd (zie LEADER ontwikkelingsplan Noordoost Twente 2007-2013 en bijlage 2). Duidelijk is 

dat deze SWOT voor de economische crisis tot stand is gekomen. Zo werd als sterkte de toename van de werkgelegenheid genoemd en 

werden transport, zakelijke dienstverlening en de bouwnijverheid als kansrijke groeisectoren gekenschetst, sectoren die na het uitbreken van de 

crisis in 2008 in ernstige problemen zijn gekomen. Door de crisis is een nieuwe economische werkelijkheid ontstaan, die een goede vergelijking 

tussen 2007 en 2015 moeilijk maakt. Niettemin werden in 2007 een aantal trends genoemd die nog steeds zichtbaar zijn zoals de terugloop van 

het aantal bedrijven in de landbouw en de druk op voorzieningen, en een aantal sterkten die ook in het heden een belangrijke voedingsbodem 

vormen voor nieuwe LEADER-initiatieven, zoals de kwaliteit van natuur, water en landschap, de streekcultuur en de saamhorigheid. In de 

periode 2007-2013 is vanuit het LEADER-programma 

ingezet op de speerpunten ‘dorpsontwikkeling’, 

‘economisch potentieel’, ‘toerisme’ en ‘relatie stad 

en platteland’, later nog aangevuld met 

‘duurzaamheid’2. In de afgelopen periode is vanuit 

LEADER vooral geïnvesteerd in dorpsvoorzieningen en 

economie. Daarmee werd aangesloten op de 

constatering in de SWOT van 2007 dat er sprake was 

van verschraling van de voorzieningen in de kleine 

kernen en op kansen werden gezien in de toeristische 

sector. In de nieuwe LEADER-periode kan hierop 

worden voortgebouwd. De toeristische sector biedt 

nog steeds veel kansen voor groei. Voor wat betreft 

de voorzieningen gaat het veel meer om 

instandhouding en samenwerking bij het gebruik 

ervan, dan om nieuwe investeringen. 

Figuur 6: Uitvoering LEADER 2007-20132 

 

                                                      
2 LEADER Noordoost Twente  2007-2013; Evaluatie van het Lokale Ontwikkelingsplan en de zelfevaluatie van de Plaatselijke Groep, 30 december 

2014. 
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2.2.2 Ontwikkelingsperspectief 

Uit de gebiedsanalyse in 2.2.1. zijn een aantal prioriteiten voor de inzet van LEADER in Noordoost-Twente in de komende periode af te leiden. 

Belangrijkste punt dat naar voren komt uit de gebiedsanalyse is de verandering van de bevolkingssamenstelling en wat dat betekent voor 

onder meer de vitaliteit van de samenleving, de scholen en de voorzieningen. Het tweede punt dat eruit springt is de economische ontwikkeling 

van het gebied. Het ondernemerschap in Noordoost-Twente is sterk, en biedt een goede basis voor versterking van de economie en de 

werkgelegenheid. Het derde punt dat uit de gebiedsanalyse naar voren komt zijn de nieuwe samenwerkingsvormen. Zowel voor het inspelen op 

demografische veranderingen en voor de instandhouding van voorzieningen, als voor de versterking van de economie bieden allerlei nieuwe 

combinaties, nieuw perspectief. 

Deze prioriteiten worden in hoofdstuk 3 uitgewerkt tot de speerpunten en doelen voor de komende LEADER-periode. 

2.2.3 Krachtenveldanalyse 

Overheid 

LEADER-gebied Noordoost-Twente telt vier gemeenten: Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen. Op het gebied van het platteland zijn 

daarnaast Waterschap Vechtstromen en Provincie Overijssel zeer actief. Deze overheden zijn ook sterk betrokken geweest bij het opstellen van 

deze LOS, onder meer via de Stuurgroep Noordoost Twente. In die samenstelling zijn het ook sterke aanjagers van maatschappelijke en 

economische initiatieven vanuit inwoners en bedrijfsleven. Dit gebeurt onder meer via de Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.  

De Provincie Overijssel is daarnaast bezig met de uitvoering van een omvangrijke opgave voor realisatie en 

beheer van de Ecologische Hoofdstructuur en realisatie van de doelen op gebied van Natura2000. In het 

LEADER-gebied zijn acht Natura2000 gebieden aangewezen. Daarnaast is er invloed van Natura2000 

gebieden buiten het gebied, met name van de Engbertsdijksvenen. De aanwezigheid van de Natura2000 

gebieden zijn van grote invloed op de economische ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw en van 

andere sectoren. In de zomer van 2015 wordt het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vastgesteld. Met de 

inwerkingtreding van de PAS worden ontwikkelingsmogelijkheden geboden voor landbouw en andere 

economische activiteiten, terwijl tegelijkertijd wordt gewerkt aan de bescherming van de natuurwaarden in 

de Natura2000 gebieden. Als uitvloeisel van de PAS dienen maatregelen genomen te worden in en rond de 

Natura2000 gebieden. Deze maatregelen hebben naar verwachting een grote impact op de omgeving 

van de Natura2000 gebieden. Bij de uitvoering van deze opgave werkt de provincie samen met onder meer 

landbouw, natuurorganisaties, waterschap  en gemeenten. Deze partijen hebben hierover afspraken  

gemaakt in het akkoord ‘Samen werkt beter’.  

Figuur 7: Natura200 gebieden (bron: 

prov. Overijssel) 
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In het kader van LEADER zijn de overheden volgend, verbindend en ondersteunend. In Noordoost-Twente hebben de overheden nadrukkelijk 

gekozen voor een rol op afstand van de LAG. De overheden hebben zelf geen zitting in de LAG.  

Maatschappelijke organisaties 

In het kader van de Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente is het maatschappelijk middenveld nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkeling van 

het platteland in het gebied. Er is een breed maatschappelijk overleg waarin vertegenwoordigd de LTO en de NVV, het Hoteloverleg 

Noordoost-Twente, de Kamer van Koophandel, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Natuur en Milieu Overijssel, het 

Overijssels Particulier Grondbezit, het Twents Bureau voor Toerisme, Ondernemersverenigingen, Woningbouwcorporaties en Zorginstellingen. 

Deze organisaties zijn ook uitgenodigd bij de gebiedsbijeenkomsten die in het kader van de voorbereiding van deze LOS zijn georganiseerd. Bij 

de uitvoering van de LOS zal de LAG waar nodig het breed maatschappelijk overleg informeren en als klankbord gebruiken.  

Bedrijfsleven 

Uit de SWOT blijkt dat het MKB, inclusief agrarische sector in Noordoost-Twente zeer belangrijk is voor de lokale economie en de 

werkgelegenheid. Er zijn kansen om voort te bouwen op de kracht van het bedrijfsleven. Die kansen worden al benut in het 

Uitvoeringsprogramma Noordoost-Twente en vormen ook belangrijke aanknopingspunten voor het economische deel van het komende 

LEADER-programma. Daarnaast kijkt het bedrijfsleven steeds meer over de eigen grenzen heen en wordt steeds meer ook maatschappelijk 

actief. Het bedrijfsleven zal nadrukkelijk worden gevraagd te participeren in LEADER-projecten. 

Inwoners 

De inwoners staan centraal in de LEADER-aanpak. De benadering van onderop vraagt een actieve inzet van bewoners en tegelijkertijd zijn de 

inwoners de doelgroep die profijt van de inzet van LEADER moeten hebben. Zelf aan de slag dus met de eigen leefomgeving. De inwoners van 

Noordoost-Twente zijn goed georganiseerd. Er is een bloeiend verenigingsleven en elke kern en elk buurtschap heeft wel een dorpsraad of 

belangenvereniging. De inwoners zijn al sterk betrokken bij initiatieven om de leefbaarheid te versterken en steken de handen graag uit de 

mouwen. Dat bleek ook uit de gebiedsbijeenkomsten en de vele aanmeldingen voor de LAG in de voorbereiding van de ze LOS.  

Een relatief nieuw fenomeen zijn de doelcoöperaties op gebied van onder meer energie, zorg en werk en inkomen. Voorbeelden in Noordoost-

Twente zijn Duurzaam Vasse, Dinkelland Werkt!, Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel, boerderijenstichting Twentse Erven en 

Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente UA. Deze nieuwe collectieven spelen in op de nieuwe verhouding tussen overheid en 

samenleving en spelen een actieve rol in de vitalisering van het platteland en zijn een katalysator voor burgerbetrokkenheid.  
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3 Strategie 

3.1 Strategie, speerpunten en algemene doelstellingen 

3.1.1 Strategie 

De LEADER-aanpak is een aanpak van onderop: Community Led Local Development ofwel ‘zelf aan zet’. Een aanpak die past bij de trend van 

de terugtredende overheid. Maar hoe doen we dat? 

 Door ruimte te geven aan initiatieven van bewoners, verenigingen, ondernemers en kennisinstellingen, vooral als deze groepen ook 

samenwerken. Deze LOS biedt de kaders en de richting. Hiermee zal de LAG in de tweede helft van 2015 starten met een gerichte 

campagne om de inwoners van Noordoost-Twente te verleiden om te komen met initiatieven voor LEADER. Dat sluit aan bij de 

ontwikkeling die in de gebiedsontwikkeling in de afgelopen jaren al in gang is gezet.  

 Door vernieuwing te stimuleren. Nieuwe tijden vragen nieuwe oplossingen en andere vormen van samenwerking. De bewoners van het 

Noordoost-Twente hebben aangetoond sterk innoverend te denken. In de afgelopen jaren zijn tal van innovatieve producten en 

werkwijzen ontwikkeld, onder meer het OONS-platform (oons.com), boederijlodges, een biovergister, samenwerking tussen producenten 

van streekproducten en restaurants, opzetten van energie- en zorg- en andere coöperaties. LEADER biedt unieke mogelijkheden om 

nieuwe wegen in te slaan en sociaal, economisch en organisatorisch te innoveren. We stimuleren initiatiefnemers daarbij om aan te 

sluiten op de sterkten in Noordoost-Twente. De LAG stimuleert vernieuwing door initiatiefnemers met elkaar in contact te brengen, te 

stimuleren initiatieven te koppelen en door op de website innovatieve ideeën uit het gebied uit te wisselen. 

 
 Door een goede samenwerking met de Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente en andere programma’s van provincie Overijssel, Regio 

Twente, EUREGIO en EU. 

 Door samen te werken met naburige LEADER-groepen in Twente, Overijssel en Duitsland. 

 Door als overheid de initiatiefnemers en de Lokale Actie Groep te ondersteunen met raad, middelen en beleidsruimte. 

 Door de filosofie en de successen van de LEADER-aanpak breed uit te meten. 

Met deze strategie maken we gebruik van wat sterk is in Noordoost-Twente om onze ambities waar te maken. 
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3.1.2 Speerpunten en algemene doelen 

Uit de gebiedsanalyse zijn de prioriteiten demografie, economie en nieuwe samenwerkingsvormen naar voren gekomen. In een aantal 

gebiedsbijeenkomsten zijn deze prioriteiten in samenspraak met vele mensen uit het gebied uitgewerkt in een drietal speerpunten waar de 

komende periode op ingezet wordt. De volgorde geeft de mate van prioriteit en urgentie aan: 

1. Aantrekkelijk leefklimaat 

2. Nieuw ondernemerschap 

3. Innovatief ontmoeten 

 

Deze speerpunten sluiten met name aan bij de nationale LEADER-thema’s ‘krimp, nu of in de nabije toekomst’ en ‘minder verstedelijkte regio’s 

met economische, ecologische en sociale innovatieve potentie wat moet blijken uit onder andere integrale samenwerkingsverbanden’. Het 

eerst genoemde thema staat voorop, maar juist de potenties van het gebied genoemd in het tweede thema zullen in de komende periode 

worden benut om op de demografische veranderingen in te spelen. 

Speerpunt 1: Aantrekkelijk leefklimaat 

De demografische ontwikkeling heeft belangrijke gevolgen voor Noordoost-Twente. Het aantal jongeren en het aantal mensen in de 

middengroep neemt af.  De sociale en economische vitaliteit en leefbaarheid staan onder druk en vooral in de kleine kernen is het lastig om de 

voorzieningen in stand te houden. Dat maakt het onder meer voor jongeren lastig en onaantrekkelijk om te blijven of zich te vestigen.  

Tegelijkertijd neemt de vergrijzing toe. Wij kiezen er nadrukkelijk voor dit laatste gegeven vooral te zien al een belangrijke kans. Door in te spelen 

op de behoefte van ouderen kan een nieuwe dynamiek ontstaan, die bijdraagt aan de leefbaarheid en economie van Noordoost-Twente. 

Zorgen voor een aantrekkelijk leefklimaat voor jongeren 

 Zorg voor voldoende woningbouw die bereikbaar en betaalbaar is voor jongeren.  

 Zoek naar nieuwe concepten. Maak slimme combinaties tussen verschillende doelgroepen en sectoren, zodat nieuwe concepten, 

bijvoorbeeld woongroepen in kernen of op erven in het buitengebied of bijvoorbeeld een cluster van voorzieningen rond de school, 

ontwikkeld kunnen worden. 

 Zorg voor een goede zichtbaarheid van de lokale bedrijven en voor een goede aansluiting tussen jongeren en het lokale bedrijfsleven, 

bijvoorbeeld door kennismakingsprogramma’s te organiseren voor stagiairs, afstudeerders en net afgestudeerden.  
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 Stem initiatieven op elkaar af, zodat een integraal programma ontstaat gericht op jongeren op gebied van huisvesting, carrièrekansen, 

voorzieningen. 

Benutten van kansen van de groei van de groep ouderen 

 Ouder worden had decennialang de associatie met terugtreden uit de maatschappij en georganiseerde sociale verbanden, waarbij 

een heroriëntatie op de kleine kring van familie en vrienden plaatsvond in afwachting van gezondheidsproblemen en, onherroepelijk, 

het overlijden. Deze 'disengagement' van de samenleving staat velen nog voor ogen in hun perceptie van ouderen en ouderdom. Sinds 

de jaren 50 van de vorige eeuw zijn er echter belangrijke ontwikkelingen in onze samenleving waardoor we ons beeld van de 

'teruggetrokken' oudere (achter de geraniums) moeten bijstellen. Ontdek en ontwikkel kansen die de vergrijzing biedt: ontwikkel aanbod 

voor de 60-80 jarigen, op gebied van lifestyle, welzijn, recreatie, sport en cultuur. 

 Een ieder in onze samenleving moet blijven 'meedoen', ook al is men beperkt door fysieke of mentale gezondheidsproblemen of door 

intensieve (mantel)zorg. Belangrijk is te zorgen dat ouderen maatschappelijk (arbeid, vrijwilligerswerk), consumptief (zelfontplooiing en 

welzijn door museumbezoek, uit eten, cultuur, sport, recreatie, shoppen) en in verband van buurt, familie en vrienden kunnen blijven 

participeren. 

Anticiperen op afname omvang middengroep 

 Activeer samenwerking tussen en, waar zinvol, samengaan van verenigingen. Samen sta je sterk, ook naar een toekomst waarin het 

aantal leden, vrijwilligers en bestuurders zal afnemen. 
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Speerpunt 2: Nieuw ondernemerschap 

Uit de gebiedsanalyse blijkt dat de economische ontwikkeling van Twente achterblijft bij die van andere regio’s in Overijssel en Nederland.  

LEADER kan helpen de randvoorwaarden te scheppen om de regionale economie aan te jagen. Trefwoord daarbij is verbinden. Speciale 

aandacht heeft het stimuleren van de werkgelegenheid. Belangrijk is daar bij alle komende LEADER-projecten bij stil te staan: wat kan een 

initiatief of project betekenen voor de werkgelegenheid?  

Stimuleren van regionale economische ontwikkeling 

 Zet in op een goede digitale en fysieke bereikbaarheid. Snel internet is een randvoorwaarde en wordt in de komende jaren in het kader 

van andere programma’s buiten LEADER gerealiseerd. Belangrijk is vervolgens optimaal gebruik te gaan maken van die infrastructuur. 

Ga aan de slag met slimme applicaties. die ervoor zorgen dat mensen zich overal kunnen vestigen, plaatsonafhankelijk voor een eigen 

lifestyle kunnen kiezen en kunnen blijven wonen als ze meer zorg nodig hebben. 

 Er is zoveel te zien en te beleven in Noordoost-Twente, maar onbekend maakt onbemind. Beleving van de identiteit versterkt de 

betrokkenheid bij de eigen regio. Ontwikkel daarom mogelijkheden voor de eigen inwoners om Noordoost-Twente te beleven. Sluit 

daarbij aan op de sterktes die al ontwikkeld zijn, zoals Wonderryck Twente.  Zorg voor cross-overs tussen verschillende sectoren: kunst, 

recreatie, Agro&Food, cultuur, etc. 

 Leg verbindingen, slecht grenzen en ontwikkel van daaruit nieuwe verdienmodellen: 

o People – Planet – Profit 

o Sport – Streekproducten - Recreatie - Educatie – Cultuur – Natuur 

o Binnen je sector en met andere sectoren 

o Samen met de Duitse buren 

o Overkoepelend samenwerken en Noordoost Twente zien als één gebied 

 Maak gebruik van de aanwezigheid van de Twentse steden. Maak verbindingen tussen het platteland en de stad op gebied van onder 

meer streekproducten, (agro)toerisme, recreatie,  wellness en gezondheid. Maak van deze stad-land relaties echt aanjagers van de 

lokale economie.  
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Stimuleren werkgelegenheid 

 Ontwikkel projecten voor laagopgeleiden. Stimuleer onder meer dat er meer leer-werkplekken komen. 

 Zorg voor versterking van de samenwerking tussen onderwijs – bedrijfsleven – overheid.  

 Er liggen kansen in economische samenwerking met Duitsland. Ondersteun initiatieven die van de Duits-Nederlandse grensregio één 

transparant en toegankelijk gebied maken: 

o Kennis van taal en cultuur. 

o Stage en afstudeermogelijkheden. 

o Wederzijdse acceptatie van kwalificaties. 

o Uitwisseling vacatures. 

o Kennis van het bedrijfsleven aan beide zijden van de grens. 

 Steun MKB-initiatieven op gebied van de arbeidsmarkt en opleiding voor mensen van 40 jaar en ouder met een lage opleiding. 

Uitwisselen good practices 

 Gebruik goede ideeën en ervaringen van anderen, binnen en buiten Noordoost-Twente als voorbeeld en inspiratie om zelf te 

vernieuwen. 

 Deel kennis, pak samen zaken op en zorg ervoor dat het leuk wordt en blijft. 
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Speerpunt 3: Innovatief ontmoeten  

Er is sprake van een snelle verandering in de verhouding tussen overheid en maatschappij. Ingegeven door bezuinigingen, vergroting van 

duurzaamheid en sterkere betrokkenheid van inwoners en bedrijfsleven, wordt gewerkt aan nieuwe samenwerkingsverbanden. Er zijn tal van 

initiatieven van onderop voor samenwerking op gebied van onder meer voor energie, zorg en streekproducten. De bestaande structuren zijn 

niet geschikt om deze ontwikkeling te faciliteren. De nieuwe verhoudingen vragen een andere manier van (samen)werken, een nieuwe 

governance structuur, maar ook nieuwe instrumenten van de overheid. 

Het nieuwe LEADER-programma voor Noordoost-Twente vormt bij uitstek een geschikt instrument om deze ontwikkeling de komende jaren te 

faciliteren. Daarbij is het van belang aan te sluiten bij de doelen die vanuit het gebied worden aangegeven. Deze zijn in de voorbereiding van 

deze LOS middels gebiedssessies in beeld gebracht. Belangrijk is te kijken naar nieuwe manieren waarop mensen voor elkaar kunnen zorgen en 

elkaar ontmoeten. Daarnaast moet naar nieuwe manieren gezocht worden om de noodzakelijke voorzieningen in stand houden. 

Werken aan modern noaberschap en innovatieve zorgarrangementen  

 Zie zorg als kans. Voorkom dat mensen in een isolement raken door een lokaal samenwerkings- en signaleringsnetwerk op te bouwen. 

Ontwikkel nieuwe zorgarrangementen vanuit de lokale samenleving, waarbij burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties elk 

vanuit hun eigen kracht een bijdrage leveren. Zoek innovatieve koppelingen met andere sectoren, zoals de goede ervaringen die 

opgedaan zijn met onder meer zorg en dagbesteding bij agrarische bedrijven.  

 Van ouderen wordt steeds meer zelfstandigheid, danwel inzet van de directe omgeving  gevraagd. Dat gaat niet vanzelf. Stimuleer 

daarom initiatieven die de zelfstandigheid van ouderen en inzet van mantelzorgers bevorderen. 

 Ontmoeten maakt gelukkig. Stimuleer daarom initiatieven waarin nieuwe vormen van ontmoeten centraal staan. 

 Ondersteun de ontwikkeling van sociale activiteiten van (sport)verenigingen, bijvoorbeeld boodschappenservice, vervoer, sociale 

contacten, bestrijden eenzaamheid. 

 Breng commerciële kennis in de sociale sector. 
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Noordoost-Twente  leefbaar houden 

 Een goed voorzieningenniveau is essentieel. Maar voorzieningen kunnen alleen in stand blijven als ze gedragen worden door de 

inwoners en als er meer samengewerkt wordt tussen de verschillende kernen en buurtschappen. Stimuleer daarom private initiatieven 

om voorzieningen in stand te houden en help bij het organiseren van crowdfunding en andere innovatieve manieren om financiering, 

kennis en andere middelen te genereren. De overheid is voorwaardenscheppend, denkt mee en brengt expertise en beleidsruimte in. 

 Ga samen aan de slag met het aanwezige maatschappelijk vastgoed, niet concurreren, maar samenwerken en slim combineren om te 

zorgen dat vraag en aanbod in evenwicht blijven. 

 De scholen zijn een belangrijke drager voor de leefbaarheid in kernen en buurtschappen. Zoek samenwerking met voorzieningen als 

kinderopvang, bibliotheek, zorg, sport en met (buurt)verenigingen om de kracht te behouden en verder te versterken. Koppel wonen-

werken-zorg-onderwijs-veiligheid.  

3.1.3 Aansluiting bij beleid  

Partnerschapsovereenkomst Nederland 

In de Partnerschapsovereenkomst Nederland is de strategie voor de inzet van onder meer het Europees Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling (waar LEADER onder valt) beschreven. Uit de SWOT die op nationaal niveau is uitgevoerd blijkt dat het multifunctionele 

karakter van het platteland in Nederland vraagt om een goede balans tussen werken, wonen en recreëren. Om deze balans te realiseren wordt 

de interactie tussen landbouw en samenleving de komende jaren steeds belangrijker: er ligt een opgave om samen te werken aan de 

sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland en aan duurzaam beheer van de ruimte. De agrarische sector zal zich sterker moeten 

inzetten voor maatschappelijk draagvlak en invulling moeten geven aan haar ‘license to produce’. Dit kan bijvoorbeeld door de relatie stad-

platteland en boer-burger te verstevigen. In minder bevolkte en soms zelfs krimpgebieden ligt er voor alle actoren een opgave om samen aan 

een sociaal en economisch vitaal platteland te werken. Hierbij is het van belang het platteland aantrekkelijk te houden en door innovaties en 

vernieuwing voldoende werkgelegenheid te creëren en te behouden, met voldoende voorzieningen, en een goed ontwikkelde toeristische 

infrastructuur. 

 

Door in te zetten op de verbreding van landbouwbedrijven wordt een bijdrage geleverd aan het behoud van werkgelegenheid op het 

platteland. Dit blijft dan ook de komende jaren relevant. De belangstelling voor plattelandsrecreatie, zorgboerderijen, lokale- en 

streekproducten, stadslandbouw en agrarische kinderopvang groeit. 
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Nederland wil daarom LEADER/CLLD richten op: 

 (toekomstige) bevolkingskrimp; 

 (sociale) innovaties en de toepassing ervan; 

 economische impuls bij achterblijvende minder verstedelijkte regio’s; 

 circulaire economie, biobased economy en duurzame energie; 

 verstevigen van de relatie stad-land: een verbinding leggen tussen de vraag uit de stad en het aanbod op het platteland, het realiseren 

van betrokken burgerschap en een verbeterd maatschappelijk draagvlak voor de agrarische sector; 

 het uitbreiden en verbeteren van de (agro) toeristische infrastructuur; 

 multifunctioneel grond- en watergebruik; 

 natuur- en milieu educatie binnen het programma Duurzaam Door; 

 activiteiten of ontmoetingsplaatsen die de sociale cohesie op het platteland vergroten, zeker daar waar men sterker afhankelijk is van 

nabuurschap. Doelgroepen voor LEADER/CLLD zijn de belangrijkste publieke en private stakeholders uit de gebieden waarvoor de lokale 

ontwikkelingsstrategieën worden opgesteld. 

 

Deze LOS sluit nauw aan op de in Nederland afgesproken strategie. 

LEADER in POP3 (Plattelands OntwikkelingsProgramma 3) 

LEADER zet binnen POP3 in op ‘het stimuleren van plaatselijke ontwikkeling in plattelandsgebieden’ en daarmee  op ‘bevordering van sociale 

inclusie en bestrijding van armoede (met name via werkgelegenheid)’. De speerpunten en doelen in deze LOS dragen bij aan deze LEADER-

thema’s door scherp in beeld te brengen welke ontwikkelingen leidend zijn voor de toekomst van Noordoost-Twente (zie hoofdstuk 2) en met 

welke strategie en welke speerpunten en doelen hier het beste op ingespeeld kan worden (zie voorgaande paragrafen). De evaluatie van de 

vorige LEADER-periode heeft ons geleerd welk type projecten daar het meest effectief aan bijdragen. De gekozen doelen zijn sterk gericht op 

het inspelen op demografische ontwikkelingen, het ontwikkelen van nieuwe bedrijvigheid en versterking van het MKB en het werken aan de 

versterking van de gemeenschapszin.  

Deze LOS draagt tevens bij aan de andere overkoepelende thema’s milieu, innovatie en klimaatverandering. Innovatie is een centraal element 

in onze strategie en ook in de uitwerking van de thema’s gaat het er vooral om, nieuwe producten, samenwerkingsvormen en comb inaties te 

vormen. Naast de algemene eisen op gebied van duurzaamheid die bij de selectie van projecten een rol speelt, komen de thema’s milieu en 

klimaat vooral naar voren in de samenwerking met andere partijen en programma’s. Noordoost-Twente is Nationaal Landschap. Hierin is in 

afgelopen jaren door de gebiedspartijen veel geïnvesteerd. In het landschap zelf, maar ook in gebiedsontwikkeling. In de Gebiedsontwikkeling 

Noordoost-Twente staan de thema’s economie (bedrijfsverbreding, versterken recreatieve accommodaties, gebiedspromotie), demografie 
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(hergebruik vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen) en landschap centraal. Daarnaast staat in het kader van de realisatie en bescherming 

van Natura2000-gebieden en de Ecologische Hoofdstructuur, een omvangrijk provinciaal investeringsprogramma op stapel. Hiermee worden 

de natuurwaarden in Noordoost-Twente verder versterkt, terwijl tegelijkertijd meer ruimte wordt geschapen voor economische ontwikkeling. 

Deze LOS sluit hierop aan door de nadruk te leggen op een duurzame manier van leven en werken in het Nationaal Landschap en de inwoners 

en bedrijven in het gebied te verleiden hier initiatieven voor op te zetten. 

De ontwikkeling van werkgelegenheid is een belangrijk punt in Twente en dus ook in Noordoost- Twente. Er worden veel inspanningen verricht 

om te zorgen dat er meer werk komt. Ook de uitvoering van deze LOS dient daarbij te dragen en biedt daar ook de mogelijkheden voor. Naast 

de doelen die rechtstreeks zijn gericht op de werkgelegenheid, zijn ook de doelen die zich richten op het inspelen op demografische 

ontwikkelingen en op nieuw ondernemerschap en de sociale doelen van belang voor de werkgelegenheid. Bij elk Leader-project zullen ook de 

werkgelegenheidsaspecten beoordeeld worden. 

3.1.4 Aansluiting bij andere organisaties en programma’s 

Deze LOS is opgesteld in nauwe afstemming met de partijen die samenwerken in de Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente, de gemeenten 

Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen, Waterschap Vechtstomen en de Provincie Overijssel. De LOS is zo samengesteld, dat het 

complementair is aan de doelen en het instrumentarium van de Gebiedsontwikkeling Noordoost- Twente. Genoemde partijen zijn allen partners 

in het LEADER-programma voor Noordoost-Twente voor de komende periode en dragen er met raad, daad en middelen aan bij. De LEADER-

coördinator zorgt samen met het uitvoeringsteam Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente, voor doorgaande afstemming en samenwerking bij 

de uitvoering van de programma’s. Overigens  is er daarbij geen sprake van onderlinge sturing of afhankelijkheid. Beide programma’s worden 

onafhankelijk van elkaar uitgevoerd. De afstemming is vooral bedoeld om elkaar te informeren en kansen voor synergie te verzilveren. 

Het programma voor de realisatie van de Natura2000 doelen is in 2015 van start gegaan. Voor de verschillende natuurgebieden in Noordoost-

Twente worden beheerplannen opgesteld en de komende jaren in uitvoering gebracht. Waar nodig vindt in samenwerking met gemeenten en 

waterschap afstemming plaats met dit programma. 

Als gevolg van de wijzigingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is in Noordoost-Twente  de Coöperatie Gebiedscollectief 

Noordoost-Twente UA opgericht. Vanaf 1 januari 2016 gaat het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) onder pijler 2 ruimte bieden 

voor het subsidiëren van agrarisch natuur- en landschapsbeheer en waterbeheer via een collectieve benadering. Collectieven in de vorm van 

groepen van boeren en andere agrarische grondgebruikers gaan een belangrijke rol spelen in het nieuwe subsidiestelsel: zij zijn 

eindbegunstigde (en daarmee eindverantwoordelijk) voor de subsidie agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De uitvoering wordt door het 

gebied georganiseerd, waardoor er meer samenhang in beheer komt en daarmee de beheerkwaliteit en de ecologische kwaliteit in het 

gebied verbeterd. Ook de inpasbaarheid van het beheer in de agrarische bedrijfsvoering kan verbeterd worden, waardoor er ruimte is voor 
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ondernemerschap van boeren en afspraken duurzaam worden vastgelegd. De coöperatie gaat het nieuwe beleid voor Noordoost-Twente 

uitvoeren (bron: www.gebiedscollectiefnot.nl). 

Met deze LOS wordt ook aangesloten op het kennisprogramma ‘Duurzaam Door’, sociale innovatie voor een groene economie. Dit landelijke 

kennisprogramma kan van toegevoegde waarde zijn om deze sociale innovatie te bewerkstelligen. ‘Duurzaam Door’ vertegenwoordigd een 

netwerk op themaniveau dat aansluit bij LEADER Noordoost-Twente, zoals bijvoorbeeld het streven naar een hoogwaardig voorzieningenniveau, 

bereikbaarheid en een gezonde lokale economie. Door gebruik te maken van elkaars kennis en capaciteiten kunnen processen op lokaal niveau 

op gang gebracht worden.  

3.2 Meetbare doelstellingen 

3.2.1 Concrete resultaten (output) 

In Noordoost-Twente wordt de komende jaren gewerkt aan een aantrekkelijk leefklimaat, nieuw ondernemerschap en aan nieuwe vormen van 

ontmoeten en samenwerken. In de vorige paragraaf zijn deze algemene doelen omschreven. De ambitie van de Lokale Actiegroep is hier ook 

meetbare resultaten op te gaan boeken. Dat betekent dat de algemene doelen vertaald moeten worden in meetbare resultaten. Naast de 

inhoudelijke speerpunten stimuleert het LEADER-programma ook om grensoverschrijdend samen te werken, binnen Nederland en over de 

landsgrenzen heen. De LAG kiest ervoor de nadruk te leggen op ‘naoberschap’, dat betekent dat in eerste instantie gekeken wordt naar 

samenwerking met LEADER-groepen in Twente, Overijssel en het EUREGIO-gebied.  

In onderstaand schema zijn de algemene doelen vertaald naar meetbare resultaten (output). Bij de meetbare resultaten gaat het om 

streefwaarden. De LAG probeert minimaal deze resultaten gedurende de looptijd van het LEADER-programma te behalen. Dit wordt jaarlijks 

geëvalueerd, zodat bijgestuurd kan worden en/of het programma aangepast kan worden als dat op basis van de werkelijke resultaten of 

ontwikkelingen in de omgeving noodzakelijk is. De evaluatie wordt gedocumenteerd en eventuele aanpassingen worden door de LAG 

vastgesteld. 

De LAG ziet veel kansen in Noordoost-Twente om resultaten te boeken op genoemde speerpunten/algemene doelen. Deze kansen zijn uitgewerkt 

in subdoelen en meetbare resultaten. In haar advies aan de LAG heeft het Landelijk Selectie Comité gewezen op het risico van vervaging van 

focus bij opname van veel subdoelen. De LAG is zich bewust van dit risico en kiest er daarom voor de sturen op het combineren van 

(sub)doelstellingen.innen één project kunnen meerdere doelstellingen worden verwezenlijkt. De LAG roept initiatiefnemers op om met creatieve 

ideeën te komen en ook verbindingen en cross-overs te realiseren tussen de verschillende doelen van het programma. Bij de selectie van 

projecten zal dit ook worden beoordeeld (zie paragraaf 7.2.2. selectiecriteria, criterium 2). Dit kan een belangrijke impuls geven aan het vinden 

van innovatieve oplossingen en werkwijzen in projecten.  
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Figuur 8: Van missie naar concrete resultaten; doeleninspanningennetwerk LEADER Noordoost-Twente. 
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3.2.2 Maatschappelijke effecten (outcome) 

De LAG beoogt met het LEADER-programma voor Noordoost-Twente ook maatschappelijk effect te bereiken. De LAG realiseert zich dat gezien 

de relatief kleine omvang van het programma, de directe maatschappelijke effecten van de uitvoering van het programma beperkt zullen zijn. 

De ervaringen van de afgelopen LEADER-periode hebben echter wel laten zien dat er bij LEADER-projecten sprake is van een olievlekwerking. 

Enerzijds doordat goede voorbeelden navolging krijgen in andere projecten en anderzijds doordat er basisinvesteringen worden gedaan, 

waarop voortgebouwd kan worden. 

De gewenste maatschappelijke effecten sluiten aan op de beschrijving van de speerpunten. 

Aantrekkelijk leefklimaat 

De maatschappelijke effecten die de LAG beoogt te bereiken zijn: 

 Een verbetering van het leefklimaat op het platteland waardoor meer jongeren ervoor kiezen in Noordoost-Twente te blijven of zich er te 

vestigen en ouderen.  

 Een betere sociale cohesie binnen en tussen de generaties op het platteland. Er moet een nieuw maatschappelijk evenwicht gevonden 

worden, dat aansluit bij de veranderende demografische omstandigheden. 

 Versterking van de binding van jongeren met het lokale bedrijfsleven. 

 Meer gebruik door ouderen van Noordoost-Twentse producten en voorzieningen, leidend tot vergroting van welzijn en geluk van de 

ouderen en tevens tot een extra economische impuls. 

 Een blijvend bloeiend verenigingsleven. 

Nieuw ondernemerschap 

De maatschappelijke effecten die de LAG beoogt te bereiken zijn: 

 Een bijdrage leveren aan nieuwe economische perspectieven, mogelijkheden en initiatieven in het buitengebied.  

 Versterking van de economische relaties tussen platteland en stad. 

 Genereren van werkgelegenheid met speciale aandacht voor laagopgeleiden en 40+ers. 

 Bijdragen aan verdere verankering van de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. 

 Verminderen van grensbarrières voor economie en werkgelegenheid van de Duits-Nederlandse grens en versterking van de wederzijdse 

samenwerking. 
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Innovatief ontmoeten 

De maatschappelijke effecten die de LAG beoogt te bereiken zijn: 

 Een bijdrage leveren aan nieuwe organisatievormen op het gebied van zorg, welzijn, verenigingsleven en leefbaarheid, die er toe 

bijdragen dat het naoberschap en de sociale cohesie behouden blijft en waar mogelijk versterkt wordt, ook bij de veranderende 

verhoudingen tussen overheid en maatschappij. 

 Op peil en bereikbaar houden van het voorzieningenniveau en voorkomen van leegstand, verpaupering of teloorgang van 

maatschappelijk en/of cultuurhistorisch waardevol vastgoed. 

Samenwerkingsprojecten 

Het maatschappelijk effect dat de LAG beoogt te bereiken is een bewustwording van vergelijkbare problematieken waardoor deze 

gezamenlijk kunnen worden opgepakt. 
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4 Activiteitenplan 

4.1 Maatregelen 

Bij de uitvoering van het LEADER-programma worden vier submaatregelen onderscheiden: 

1. Voorbereiding 

2. Uitvoering (steun aan projecten) 

3. Samenwerking 

4. Lopende kosten, promotie en voorlichting 

a. Aanjaagkosten, deskundigheidsbevordering 

b. Bestuur en organisatie LAG 

c. Communicatie 

d. Administratie 

4.2 Voorbereiding (submaatregel 1) 

De voorbereiding betreft het opstellen van deze LOS en het selecteren van de leden van de LAG. Dit interactieve proces is inmiddels afgerond. 

Het budget voor de voorbereiding is beschikbaar gesteld door de provincie Overijssel. 

4.3  Uitvoering (submaatregel 2-4) 

De activiteiten die de LAG wil uitvoeren zijn in een activiteitenmatrix weergegeven die betrekking heeft op de realisatie van de doelen en de 

ontwikkelingsstrategie. De matrix benoemd de activiteiten van de LAG, maar beschrijft ook algemene activiteiten van de LAG die thema 

overstijgend zijn. In de matrix zijn de samenwerkingspartners benoemd, is er budget aan de verschillende onderdelen gekoppeld en is een 

globale meerjarenplanning voor de programmaperiode 2014 – 2020 opgenomen. 

De matrix bevat de uitvoering van submaatregelen 2-4. De bedragen en planning zijn indicatief en kunnen worden bijgesteld naar aanleiding 

van de tussentijdse evaluaties. 

 



Lokale Ontwikkelingsstrategie Noordoost-Twente 2014-2020 35 

 

 

LEADER Noordoost-Twente 2015 - 2020
Activiteitenkalender

Sp
ee

rp
un

t 1
: 

Aa
nt

re
kk

el
ijk

 le
ef

kl
im

aa
t

Pe
ri

od
e

M
id

de
le

n 
(€

)

Sp
ee

rp
un

t 2
: 

N
ie

uw
 

on
de

rn
em

er
sc

ha
p

Pe
ri

od
e

M
id

de
le

n 
(€

)

Sp
ee

rp
un

t 3
: 

In
no

va
tie

f o
nt

m
oe

te
n

Pe
ri

od
e

M
id

de
le

n 
(€

)

Sa
m

en
w

er
ki

ng
 m

et
 

an
de

re
 g

eb
ie

de
n

Pe
ri

od
e

M
id

de
le

n 
(€

)

Streefwaarde 

realisatie # 

projecten

# 13

start 

2015 

tot 

2020 

# 11

start 

2015 

tot 

2020 

# 7

start 

2015 

tot 

2020 

# 2

start 

2015 

tot 

2020 

€ 
66

5.
00

0 
   

(s
u

b
 2

)

€ 
57

5.
00

0 
   

(s
u

b
 2

)

€ 
36

0.
00

0 
   

  (
su

b
 2

)

Su
bm

aa
tr

eg
el

 2
: u

it
vo

er
in

g 
va

n 

pr
o

je
ct

en
 T

o
ta

al
 b

ud
ge

t:
 €

1.
70

0.
00

0

Su
bm

aa
tr

eg
el

 3
: s

am
en

w
er

ki
ng

; v
o

o
rb

er
ei

di
ng

 e
n

 u
it

vo
er

in
g 

To
ta

al
 b

ud
ge

t 
€1

00
.0

00
 

LAG: 

beoordelen 

projecten

start 

2015 

tot 

2020 

start 

2015 

tot 

2020 

start 

2015 

tot 

2020 

LAG: initiëren 

projecten

start 

2015 

tot 

2020 

Kenbaar maken LEADER NOT 

bij inwoners, plaatselijke 

(sociale) organisaties en 

verenigingen. Kenbaar maken 

van de werkwijze, eisen en 

criteria voor aanvragen.

start 

2015 

tot 

2020 

Kenbaar maken LEADER NOT bij 

inwoners, plaatselijke (sociale) 

organisaties en verenigingen. 

Kenbaar maken van de 

werkwijze, eisen en criteria 

voor aanvragen.

start 

2015 

tot 

2020

Kenbaar maken LEADER NOT bij 

inwoners, plaatselijke (sociale) 

organisaties en verenigingen. 

Kenbaar maken van de 

werkwijze, eisen en criteria 

voor aanvragen.

start 

2015 

tot 

2020
Actief samenwerking opzoeken 

m.b.t. realisatie vastgestelde 

doelen

start 

2015 

tot 

2020 

Actief benaderen en betrekken 

organisaties jongeren, ouderen 

en middengroep.

2015 

2016

Activeren MKB Noordoost-
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organisaties en zorg; actief 

betrekken organisaties
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Verkennen mogelijkheden o.a. 

arbeidsmarkt, watersysteem, 

recreatie, streekproducten
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Aanjagen projecten, indicatief:

- 2015/2016:        #5

- 2017:                   #4

- 2018:                   #2

- 2019:                   #2

2015 
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Aanjagen projecten, indicatief:

- 2015/2016:        #4

- 2017:                   #4
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Aanjagen projecten, indicatief:

- 2015/2016:        #3

- 2017:                   #3
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- 2019:                   -
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2018 
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4 x jaarconferentie verbinden 
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4 x jaarconferentie verbinden 

speerpunten en initiatieven; 

doel is crossovers met de 

speerpunten te bewerkstelligen

2016 

2017 

2018 

2019

Begeleiding initiatiefnemers

2015 

2020 Begeleiden initiatiefnemers

2015 

2020 Begeleiden initiatiefnemers

2015 

2020 Begeleiden initiatiefnemers

2015 

2020

Partners Gebiedsontwikkeling 

Noordoost-Twente

Partners Gebiedsontwikkeling 

Noordoost-Twente

Partners Gebiedsontwikkeling 

Noordoost-Twente LEADER-groepen buitenland

Lokale organisaties (o.a. 

dorpsraden, buurtbesturen) Ondernemersverenigingen Zorgorganisaties Waterschap Vechtstromen

Verenigingen VVV/TI/TBT

Lokale organisaties (o.a. 

dorpsraden, buurtbesturen)

LEADER Zuidwest-Twente en 

andere LEADER-gebieden in 

Overijssel

Jongerenorganisaties Aanbieders snel internet Kulturhusen

Ouderenorganisaties Organisaties arbeidsmarkt Verenigingen

MKB EUREGIO Basisscholen

Kennisinstellingen Kennisinstellingen Kennisinstellingen Kennisinstellingen

Aanstellen van een LEADER-coördinator volgens functieprofiel

Borgen samenwerking met Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente; zorgen voor synergie met andere programma's

LAG-vergaderingen vinden max. 6 keer per jaar plaats: 2 gericht op uitvoering van activiteiten, 2 gericht op aanjagen van projecten, 2 gericht op beoordelen van projecten

Toetsen en beoordelen van projecten: opstellen projectwijzer voor projectbeoordelingen op basis van selectiecriteria 

Projectinitiatiefnemers ondersteunen bij aanvragen; kennis, informatie en ervaring delen. Toegankelijkheid van LEADER vergroten.

Daar waar mogelijk kijken naar inzet van lokale kennis en leveranciers bij uitvoering projecten ter versterking van (lokale) MKB

Actief zoeken naar en leggen van dwarsverbanden tussen initiatiefnemers met als doel om samenwerking en verbindingen te realiseren

Daar waar mogelijk samenwerken met andere (aangrenzende) regio's en LEADER-gebieden met dezelfde focustthema's

Verslaglegging van LAG-vergaderingen

Volgen van projecten tijdens uitvoering

Najagen van cross-overs tussen doelstellingen

Bij afwijzing indien mogelijk initiatiefnemers wijzen op andere (financierings-)mogelijkheden

Actief zoeken naar aanvullende (Europese) financiering

Uitvoeren van (tussentijdse) (project/programma) evaluaties m.b.t. doelstellingen LOS; jaarlijks zelfevelauatie LAG;  na 3 jaar midterm review

Opstellen communicatieplan en strategie m.b.t. LEADER Noordoost-Twente waarin aandacht is voor uitwerking van o.a. de volgende (voorbeeld)activiteiten:

 - Website incl. social media

 - Brochures t.b.v. informatieverstrekking over het programma richting initiatiefnemers en herkenbaarheid programma (profilering)

 - Activiteiten die de zichtbaarheid van LEADER-programma Noordoost-Twente vergroten

 - Organisatie van jaarconferenties/projectbezoeken/werkbezoeken/open dagen 

-  Promoten LEADER-methode voor gebiedsontwikkeling Noodoost-Twente m.b.v. de LEADER-methode

 - Kernkwaliteiten Noordoost-Twente benoemen. Hier op in zetten en etaleren bij LEADER-projecten. 

 - Tonen van behaalde (project)resultaten aan gebieden, organisaties, inwoners, geïnteresseerden etc. 

-  Zie voor overige punten ook acties per speerpunt

Aanstellen (financiële) penvoerder namens LAG 

Afspreken vastleggen tussen coördinator en (financiële) penvoerder i.v.m. financiële administratie en beheer dossiers

Verzorgen van rapportages
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5 Organisatie 

5.1 Positie, taken en bevoegdheden LAG 

Spil in uitvoering van het LEADER-programma is de LAG (Lokale Actiegroep). Voor Noordoost-Twente is een nieuwe LAG samengesteld, die 

vanaf de zomer van 2015 met de ambities voor de komende periode aan de slag gaat. Zoals hiervoor aangegeven werkt de LAG nauw samen 

met de partijen in Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente, om zo gezamenlijk het meest optimale resultaat voor de inwoners, bedrijven en 

organisaties te kunnen bereiken. Daarnaast zoekt de LAG de verbinding met andere organisaties en netwerken, binnen en buiten Noordoost-

Twente, die bij kunnen dragen aan het zo effectief mogelijk invulling geven aan de LEADER-filosofie.  

Op basis van de ervaringen van de afgelopen LEADER-periode en vanwege het kleinere beschikbare budget, streeft de LAG er naar zo 

professioneel en efficiënt mogelijk te werken. In deze LOS zijn de beoogde resultaten zo concreet mogelijk omschreven, zodat er beter op 

gestuurd kan worden. Ook de beoordelingsprocedure voor initiatieven en projecten is er op gericht om de kwaliteit van de aanvragen te 

verbeteren en meer te doen met minder geld. De LAG is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de strategie. Zij wordt daarbij 

ondersteund door de LEADER-coördinator. De LAG is formeel een bestuurscommissie van Gedeputeerde Staten van Overijssel. De leden zullen 

bij vaststelling van de LOS door het provinciebestuur benoemd worden.  

 

De LAG heeft als hoofdtaak het aanjagen, stimuleren, adviseren en beoordelen van (potentiële) projecten uit het gebied en uitvoering geven 

aan de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). De LAG begeleidt initiatiefnemers om te komen tot goede aanvragen. De LAG heeft een 

zelfstandige bevoegdheid om de LEADER-waardigheid van de ingediende projecten te beoordelen. Om te komen tot een positieve boordeling 

wordt een project door de LAG getoetst aan de Lokale Ontwikkelingsstrategie. Als een project positief beoordeeld wordt, brengt de LAG advies 

uit aan Gedeputeerde Staten om een bijdrage aan het project toe te kennen. Gedeputeerde Staten nemen vervolgens het formele besluit 

over de subsidietoekenning. 
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Gedurende de programmaperiode heeft de LAG de volgende taken en bevoegdheden, gericht op coördinatie en uitvoering van de LOS:  

Taken en bevoegdheden Lokale Actiegroep  

Aanjagen van het bottum-up proces in Noordoost-Twente, gericht op het realiseren van de doelen in deze LOS. 

Initiatiefnemers helpen bij het vertalen van projectinitiatieven naar een projectaanvraag. Adviseren en inhoudelijk bijsturen van een 

project tijdens de oriëntatie- en realisatiefase en waar nodig na oplevering van een project (exploitatiefase). 

Beoordelen en selecteren van projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het LEADER-budget. 

Verzorgen van PR en voorlichting over LEADER3 en de LOS.  

Initiëren en uitvoeren grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten. 

Participeren in regionale-, nationale- en Europese LEADER-netwerken. 

Tussentijds evalueren van het programma en indien nodig het bijstellen van de strategie. Jaarlijks wordt de LOS op hoofdlijnen geëvalueerd 

en wordt nagegaan of er bijgestuurd moet worden. Opstellen van een jaarlijks verslag met een evaluatie van het voorgaande jaar aan de 

hand van de volgende aandachtspunten: 

 uitgevoerde activiteiten m.b.t. projecten, marketing, communicatie en LAG; 

 zo nodig bijsturen uitvoeringsprogramma; 

 een toelichting op welke wijze de netwerken in het gebied zijn betrokken bij de uitvoering van de lokale ontwikkelstrategie;  

 een toelichting op de verdere invulling van projecten en activiteiten. 

Na 3 jaar wordt de LOS in zijn geheel geëvalueerd. Nagegaan wordt of de ambities nog passen bij de maatschappelijke ontwikkelingen en 

of de samenstelling van de LAG daarbij (nog) aansluit. Daarnaast vinden evaluaties plaats die volgen uit de eisen van de financiers van 

het programma. 

5.2 Profiel en samenstelling LAG 

5.2.1 Profiel 

De LAG bestaat uit vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de Lokale Ontwikkelingsstrategie. De LAG bestaat uit negen betrokken leden. Gestreefd wordt naar een evenwichtige en 

representatieve samenstelling waarbij rekening gehouden wordt met de spreiding over het gebied, kennis en netwerk op het gebied van 

genoemde focusthema’s en de spreiding over de verschillende maatschappelijke geledingen. De LAG: 

 Is gezamenlijk in staat om vanuit diverse invalshoeken naar speerpunten en bijbehorende initiatieven te kijken;  
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 Is in staat om te denken in crossovers en projecten te initiëren en te stimuleren, zowel tussen sectoren als over grenzen heen; 

 Bestaat uit vertegenwoordigers uit diverse leeftijdsgroepen. 

De LAG bestaat uit maatschappelijk betrokken burgers en ondernemers, die zich actief willen inzetten om het LEADER programma voor de 

komende periode tot een succes te maken. De leden: 

 

 Hebben affiniteit, ervaring en netwerken op het gebied plattelandsontwikkeling; 

 Zijn in staat actief verbindingen te leggen tussen verschillende sectoren;  

 Hebben kennis en ervaring op het gebied één of meer van de speerpunten; 

 Zijn in staat om te denken en te acteren op de schaal van Noordoost Twente;  

 Zijn bereid om te investeren in kennis van LEADER en plattelandsontwikkeling onder meer door het bijwonen van bijeenkomsten en 

cursussen; 

 Wonen/werken in de gemeente Dinkelland, Losser, Oldenzaal of Tubbergen; 

 Zijn teamplayers. 

5.2.2 Samenstelling LAG 

De LAG Noordoost-Twente bestaat in zijn geheel uit burgerleden. In het licht van de veranderende verhouding overheid – maatschappij 

hebben de gemeenten en het waterschap besloten geen zitting te nemen in de LAG, maar de verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering 

van de LOS in zijn geheel neer te leggen bij het gebied. De leden zijn op basis van een open sollicitatieprocedure geselecteerd. Er is in 

Noordoost-Twente veel enthousiasme voor LEADER en de LAG. In totaal hebben vijftig maatschappelijk betrokken mensen uit het LEADER-

gebied Noordoost-Twente gereageerd. Daarna heeft een selectiecommissie bestaande uit vertegenwoordigers van de vier gemeenten in 

Noordoost-Twent negen mensen geselecteerd, die aan de provincie Overijssel zullen worden voorgedragen voor benoeming in de LAG. De 

commissie heeft gezocht naar een evenwichtige en representatieve samenstelling waarbij rekening gehouden wordt met de spreiding over het 

gebied, kennis en netwerk op het gebied van de speerpunten en de spreiding over de verschillende maatschappelijke geledingen. De nieuwe 

LAG is gezamenlijk in staat om vanuit diverse invalshoeken naar focusthema’s en bijbehorende initiatieven te kijken. Bij de selectie van de leden 

is nagegaan in hoeverre men in staat is om te denken in crossovers en projecten te initiëren en te stimuleren, zowel tussen sectoren als over 

grenzen heen. Daarnaast is gestreefd naar een evenwichtige samenstelling voor wat betreft leeftijd en geslacht. De leden zitten op persoonlijke 

titel in de LAG, maar hebben wel voldoende netwerk om goed te kunnen functioneren. Bij de selectie is sterk gekeken naar de competenties en 

achtergronden van de kandidaten, om zo mede te bevorderen dat de LAG als geheel een professionaliseringsslag kan maken. De LAG is als 

volgt samengesteld: 
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Naam Woonplaats  Achtergrond 

Jules Lucas Albergen Jules Lucas is geboren en getogen in Albergen. Hij woont daar met zijn vrouw en twee zoons van 14 en 17 

jaar. Als architect is hij onderdeel van METarchitecten in Oldenzaal. 

In een brede samenwerking is hij werkzaam aan projecten in herbestemming, herontwikkeling, CPO-

trajecten en energiebewust bouwen, zowel zakelijk als particulier. 

Marije Niehoff Lattrop-Breklenkamp Marije Niehoff is getrouwd en met man en 2 kinderen wonend in het buitengebied van 

Lattrop/Breklenkamp.  Zij is werkzaam als relatiebeheerder bij een regionaal accountantskantoor en in haar 

vrije tijd actief op het gebied van het behartigen van plaatselijke dorpsbelangen. 

Harry Nijhuis De Lutte Harry Nijhuis, geboren en getogen in Noordoost-Twente. Door de tijd heen heeft hij de kwaliteiten van de 

bewoners, het landschap, de cultuur en de ondernemingszin ervaren. Verbinden van deze eigenschappen 

biedt in de toekomst kansen voor een sterke en vitale regio. Daaraan wil hij graag een bijdrage leveren. 

Miranda Nolten-

Westerhof 

Beuningen Miranda is specialiste op toeristisch gebied met bijzondere agrarische belangen. Werk en gezin (man en 5 

kinderen) heeft zij altijd gecombineerd met een actieve bijdrage in de gemeenschap. Het prachtige 

gebied Twente met z’n unieke kenmerken moet ook in de toekomst een perfect woon- en leefgebied 

blijven. Daar wil zij zich graag voor inzetten! Met als motto: Leefbaarheid op het platteland door 

samenwerking. 

Judith Reimer Fleringen Judith Reimer is opgegroeid in De Lutte, keek over grenzen en is weer terug in het buitengebied van 

Noordoost-Twente. Als geograaf én melkveehouder (in wording) heeft ze beroepsmatig een bijzondere 

interesse in haar omgeving en de mensen die er wonen. Ze wil bewoners van Noordoost-Twente stimuleren 

mee te denken over de toekomst van hun leefomgeving. 

Myrian Reuvers Harberinkhoek Myrian Reuvers is woonachtig met haar man en 2 kinderen in Harbrinkhoek, 

geboren en getogen in Tubbergen. Zij is zelfstandig ondernemer. Zij wil zich graag inzetten om met de sterke 

eigenschappen van de Twentenaren te werken aan een vitaal Noordoost-Twente waar we allemaal trots 

op kunnen zijn. 

Kristel Scholte Linde Groot Agelo Kristel Scholten Linde, woont samen met haar man en 5 kinderen in de mooie buurtschap Agelo. Tevens 

runnen ze hier een modern melkveebedrijf, vergader- en groepsaccommodatie en laten ze de burgers 

kennis maken met het leven op de boerderij in Noordoost-Twente. Een vitaal en economisch gezond 

platteland is van belang om gelukkig te kunnen leven in dit stukje tuin van Nederland. 

Madeleine ter Laak Oldenzaal Madeleine ter Laak is geboren en getogen in Oldenzaal, samenwonend, twee kinderen, bestuurskunde 

aan de UT gestudeerd, gemeenteraadslid in Oldenzaal geweest en momenteel werkzaam als senior 

adviseur bij de KvK regio Oost. Zij wil zich graag met passie inzetten voor de sociaal economische 

ontwikkeling in Noordoost-Twente, zodat onze volgende generaties een fantastisch woon en werkklimaat in 

Noordoost-Twente kunnen ervaren. 

Rob Velthuis Denekamp Rob Velthuis is zelfstandig architect en woont en werkt met vrouw en 3 zoons in Denekamp. Hij is in 1974 

geboren in Ootmarsum, heeft in Ootmarsum, Oldenzaal en Almelo op school gezeten en heeft hardlopend 

en wielrennend Noordoost-Twente leren kennen en waarderen. 

 

De LAG kiest zelf een onafhankelijk voorzitter.  De verbinding met de overheden wordt geborgd via de LEADER-coördinator. Deze is samen met 

de voorzitter verantwoordelijk voor de ambtelijke en bestuurlijke afstemming en terugkoppeling. 
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5.2.3 Toets op profiel 

Onderdeel Samenstelling LAG 

Evenwichtige samenstelling vrouw/man 6 vrouwen 3 mannen 

Evenwichtige samenstelling leeftijd jonger dan 35 jaar: 1 lid; tussen 35 en 55 jaar 7 leden; 55 jaar en ouder: 1 lid 

Spreiding over het gebied gem. Dinkelland: 3 leden; gem. Losser: 2 leden; gem. Oldenzaal: 1 lid; gem. Tubbergen: 3 leden 

Competenties leden LAG Aanwezige competenties in geselecteerde LAG3: 

- Verbindend leiderschap 

- Ervaring met en kennis van het LEADER-programma 

- Projectmatig werken: initiëren, uitvoeren en beoordelen van projecten 

- Ondernemerschap 

- Strategisch denken 

- Analytisch vermogen 

- Conceptueel denken 

- Maatschappelijke betrokkenheid blijkend uit actieve inzet voor de gemeenschap 

- Kennis en ervaring op gebied van HRM en ICT 

- Kennis er ervaring op gebied van audit en control 

- Kennis, ervaring en netwerken op gebied van plattelandsontwikkeling, agrarisch, recreatief-

toeristisch, maatschappelijk en sociaal-economisch 

- Accuratesse en zorgvuldigheid 

- Sociale en communicatieve vaardigheden; sociale media; vergadertechnieken 

- Werken met/in bovenlokale en bovenregionale netwerken. 

 

5.3 Organisatie van de uitvoering 

De LAG komt ongeveer zes keer per jaar bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten worden projectinitiatieven besproken en wordt besloten welke 

projecten een bijdrage zullen ontvangen. Tevens wordt de voortgang van het LEADER programma besproken, waar nodig worden 

maatregelen genomen om partijen in Noordoost-Twente te stimuleren om voldoende projecten van voldoende kwaliteit in te dienen. 

Daarnaast nemen de LAG-leden deel aan voor het functioneren relevante cursussen en bijeenkomsten.  

 

Tijdens het opstellen van deze LOS is gebleken dat er veel mensen zijn die zich betrokken voelen bij het vitaal en leefbaar houden van het 

platteland. De LAG wil graag gebruik maken van deze betrokkenheid en de mensen in het gebied uitnodigen om te participeren in het LEADER-

proces. Met de organisatie van de gebiedsbijeenkomsten voor het opstellen van de LOS is een start gemaakt met het opbouwen van het 

                                                      
3 Nadere gegevens omtrent CV en persoonlijke competenties kunnen opgevraagd worden bij de LAG. 
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netwerk van burgers en bedrijven in Noordoost-Twente die een bijdrage zouden kunnen leveren aan de realisatie van de doelen van de LAG. 

Dit netwerk wordt verder uitgebouwd en actief betrokken bij de uitvoering van de LOS. De LAG is voornemens jaarconferenties te organiseren 

(zie paragraaf 7.1). De eerste conferentie wordt georganiseerd bij de start van het programma, na vaststelling van de LOS en benoeming van 

de LAG door Gedeputeerde Staten van Overijssel. Bij deze startbijeenkomst wordt het netwerk van burgers en bedrijven uitgenodigd en zal met 

de aanwezigen worden besproken hoe burgers en bedrijven het beste bij de uitvoering van de Los betrokken kunnen worden. Dit wordt dan 

verder uitgewerkt in het op te stellen communicatieplan. Er zal in ieder geval een website met daaraan gekoppelde social media kanalen 

worden opgezet, die een continue interactie met het gebied mogelijk maakt. Onderzocht zal worden of het platform ‘Oons’ hiervoor gebruikt 

kan worden. Alle informatie over de LAG, haar vergaderingen, projectinitiatieven, andere werkzaamheden, etc. zullen worden gepubliceerd op 

de website en waar mogelijk vrijgegeven voor reacties, discussie en interactie. Uiteraard wordt zorgvuldig omgegaan met privacy- of zakelijk 

gevoelige informatie. 

 

De LAG wordt professioneel ondersteund door de LEADER-coördinator. De LEADER-coördinator heeft de volgende taken: 

 

Taken LEADER-coördinator 

Advies en begeleiding van projectaanvragers 

Voorbereiding, ondersteuning en coördinatie LAG-bijeenkomsten 

Intermediair tussen LAG en projectaanvragers 

Begeleiding en bewaking van lopende projecten (monitoring) 

Verslaglegging voortgang LOS en projecten 

Aansturen communicatie en marketing; profilering LEADER Noordoost-Twente 

Kennisuitwisseling met relevante LEADER-netwerken 

Evaluaties programma en projecten (tussentijds en eind) 

Budgetbewaking & betalingsverkeer (i.s.m. provincie en RVO) 

Algemene & financiële voortgangsrapportages (idem) 

Externe verslaglegging (jaarrekening, verantwoording, accountant) 

Toetsing / monitoring voortgang op vastgestelde indicatoren 

Afstemming en uitwisseling met Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente 
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De coördinator wordt in overleg met de LAG aangesteld. De LEADER-coördinator beheert het werkbudget van de LAG. Om het kritisch 

vermogen van de Leader-coördinator bij de uitvoering van de taken voldoende te waarborgen wordt regelmatig en in ieder geval in de 

voorbereiding van de LAG-vergadering, overleg gevoerd over de uitvoering van de werkzaamheden met de voorzitter van de LAG. De 

(voortgangs-)rapportages worden alvorens geagendeerd te worden in de LAG mede door de voorzitter ondertekend. Het administratief en 

financieel beheer wordt door de LAG uitbesteed aan een marktpartij. Uit praktische overwegingen zal als contactadres van de LAG het adres 

van de organisatie waar de LEADER-coördinator werkzaam is worden gebruikt. De inzet van de LEADER-coördinator wordt elke twee jaar 

geëvalueerd. 
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6 Financiering 

6.1 Begroting 

6.1.1 Inleiding 

In de matrix van activiteiten in hoofdstuk 4 zijn de indicatieve budgetten reeds aangegeven. De voorbereiding van deze LOS en de LAG 

(submaatregel 1) is gefinancierd door de provincie Overijssel.  Voor de uitvoering van de submaatregelen 2-4 (resp. uitvoering; samenwerking; 

lopende kosten, promotie en voorlichting) is in totaal in de programmaperiode € 2 mln. budget beschikbaar.  Per submaatregel zijn een aantal 

kostensoorten te onderscheiden: 

 

Onderscheid in kostensoorten  

Beschrijving Submaatregel 

De voorbereidingskosten in aanloop naar de LEADER periode 2014-2020 zijn financieel ondersteund door de 

Provincie.  Deze voorbereiding, in de vorm van de lokale ontwikkelstrategie, is in Overijssel niet gefinancierd 

via de POP3 regeling. Dit onderdeel zal om die reden niet worden verwerkt in de POP3 begroting. 

Submaatregel 1 

Projecten die de LAG in het gebied selecteert en wil (laten) uitvoeren. Dit is dus het feitelijke projectbudget 

dat beschikbaar is voor initiatieven in Noordoost-Twente 

Submaatregel 2 

De kosten voor samenwerking zijn onderverdeeld in voorbereiding en uitvoering. Doel van deze maatregel is 

het continu verbeteren van de eigen ontwikkelstrategie en activiteiten door het inbrengen van kennis en 

deskundigheid van elders. Ook het bereiken van voldoende kritische massa om gedeelde thema’s 

gezamenlijk op te pakken op een efficiënte en effectieve manier is een belangrijk doel. 

Submaatregel 3 

 Het voorbereidingsbudget betreft acties van de LAG of andere betrokken actoren die gericht zijn op 

het initiëren van een samenwerkingsproject en het selecteren van geschikte partners in beoogde 

samenwerkingsgebieden. Deze activiteiten zijn verkennend van aard en kunnen niet altijd resulteren 

in een definitief samenwerkingsproject.  

 Het uitvoeringsbudget betreft het daadwerkelijk samenwerken in een projectvorm met andere 

LEADER-gebieden binnen Nederland (inter-territoriaal) of met gebieden buiten Nederland 

(transnationaal) 

De lopende kosten voor de organisatie, promotie en voorlichting. Dit zijn de operationele kosten om de het 

LEADER-programma gedurende de periode tot en met 2022 goed te kunnen coördineren, ontwikkelen en 

uitvoeren.  

Submaatregel 4 
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De LAG Noordoost-Twente streeft er naar de activiteiten voor submaatregel 4 zo efficiënt mogelijk uit te voeren, onder meer door samenwerking 

en synergie met Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente. Op basis van de ervaringen in de afgelopen LEADER-periode en in andere 

programma’s (o.a. Groene Diensten) wordt het maximale budget voor deze maatregel taakstellend vastgesteld op 15% van het beschikbare 

budget, maximaal € 300.000,-.  

 

Dit betekent dat voor de uitvoering van projecten in de programmaperiode (submaatregelen 2 en 3) € 1.700.000,- beschikbaar is. Bij het 

opstellen van de activiteitenmatrix en de begroting is uitgegaan van de prioriteiten die naar voren zijn gekomen bij de gebiedsbijeenkomsten 

en is het beschikbare budget indicatief verdeeld over de speerpunten en samenwerkingsprojecten. Er is voor gekozen om prioriteit te leggen bij 

de speerpunten en flankerend daaraan een beperkt aantal gerichte samenwerkingsprojecten met andere gebieden op te zetten. Overigens 

kan in de ‘speerpuntprojecten’ ook samenwerking met andere gebieden worden gezocht. De begroting is indicatief. Dat betekent dat als daar 

naar de mening van de LAG aanleiding toe is, budgetten kunnen worden verschoven. 

6.1.2 Begroting van kosten 

De begroting van kosten is als volgt: 

 

Maatregel Omschrijving  Beschikbaar budget (€) 

Submaatregel 2 Uitvoeringsbudget projecten:  1.600.000 80% 

- Speerpunt 1: Aantrekkelijk Leefklimaat 665.000  33% 

- Speerpunt 2: Nieuw ondernemerschap 575.000  29% 

- Speerpunt 3: Innovatief ontmoeten 360.000  18% 

 

Submaatregel 3 

 

Samenwerking:  100.000 5% 

- Voorbereiding 25.000   

- Uitvoering 75.000   

Submaatregel 4 Lopende kosten (beheer LEADER)  300.000 15% 

 Totaal  2.000.000 100% 
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De specificatie van de kosten voor de submaatregel 4 is als volgt: 

 

Omschrijving Kostensoort Lopende kosten (beheer) € %  

Coördinatie  a) coördinatietaken, o.a. aanjagen en faciliteren projecten 180.000 60% 

  b) administratie (incl. accountant) 25.000 8% 

LAG kosten a) vergaderkosten 9.000 3% 

  b) opleidingskosten 12.000 4% 

  c) onkosten/vacatie 36.000 12% 

Communicatiekosten a) kosten PR en drukwerk 7.500 3% 

  b) multimedia (web, social, mobile) 24.500 8% 

Onvoorzien  6.000 2% 

 Totaal 300.000 100% 

 

6.1.3 Investeringen in speerpuntprojecten 

Het LEADER-programma geeft aan dat aan projecten maximaal 60% subsidie mag worden verstrekt. De financiering van de overige 40% is de 

verantwoordelijkheid van de projectindieners (private financiering).  Uitgaande van deze percentages kan in de programmaperiode in 

Noordoost-Twente maximaal € 2,67 mln. geïnvesteerd worden in LEADER-projecten (projecten speerpunten, submaatregel 2). Op basis van de 

ervaringen van de afgelopen periode, alsmede de opvatting van de LAG dat er naar gestreefd moet worden om het beschikbare budget zo 

effectief mogelijk te besteden, zal voor de komende periode uitgegaan worden van een lager subsidiepercentage, namelijk gemiddeld 40%. 

De LAG zal de projectindieners stimuleren om zoveel mogelijk eigen financiering in te brengen. Bij maatschappelijk waardevolle projecten kan 

de LAG besluiten een hoger subsidiepercentage te hanteren, maar over alle projecten dient het gemiddelde subsidiepercentage 40% te zijn. 

Uitgaande van deze 40% kan dan een bedrag van maximaal € 4,- mln. geïnvesteerd worden. 

 

6.2 Dekkingsplan 

De kosten voor het programma worden gedragen door de Europese Unie, de provincie Overijssel, de gemeenten in Noordoost-Twente en 

Waterschap Vechtstromen en via de projecten door private partijen4. Het dekkingsplan is als volgt: 

                                                      
4 Onder private partijen worden uiteraard ook non-profit organisaties begrepen. 
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Budget € Dekking € 

Uitvoering speerpuntprojecten 

(submaatregel 2) 

4.000.000 Europese Unie (20%) 

Provincie Overijssel (10%) 

Lokale overheden (10%) 

Privaat (60%) 

800.000 

400.000 

400.000 

2.400.000 

Samenwerkingsprojecten 

(submaatregel 3) 

100.000 Europese Unie (50%) 

Provincie Overijssel (25%) 

Lokale overheden (25%) 

50.000 

25.000 

25.000 

Lopende kosten (beheer LEADER) 

(submaatregel 4) 

300.000 Europese Unie (50%) 

Provincie Overijssel (25%) 

Lokale overheden (25%) 

150.000 

75.000 

75.000 

TOTAAL gehele programma   4.400.000 

 

De LEADER-regels schrijven voor dat er voor het gehele programma tenminste 40% private financiering beschikbaar moet zijn. In het geval van 

Noordoost-Twente komt dit percentage voor het gehele programma (dus inclusief overhead en samenwerking) op 55%, dat is dus ruim boven 

de norm. De provincie Overijssel heeft de benodigde budgetten voor het programma reeds vastgelegd. Dit zelfde geldt voor de lokale 

overheden (zie bijlage 3 voor onderbouwing lokale budgetten). De gemeentelijke bijdrage in de kosten zijn alleen bestemd voor projecten 

binnen de betreffende gemeente. 

Of voldoende private financiering beschikbaar is, blijkt op het moment dat de regeling wordt opengesteld voor het indienen van aanvragen. 

Gezien het enthousiasme uit het gebied tijdens de voorbereiding, alsmede de concrete initiatieven die er op moment van schrijven van deze 

LOS al zijn, verwacht de LAG dat voldoende private projectfinanciering beschikbaar komt. Mogelijk dat de eigen bijdrage van 60% door 

projectindieners als een belemmering wordt gezien. De LAG informeert projectindieners actief over de mogelijkheden om de eigen bijdrage bij 

elkaar te krijgen. Daarbij kan gedacht worden aan mogelijkheden voor crowd-funding, financiering vanuit private fondsen, samenwerking 

tussen/samenvoegen van projecten, etc. Daarnaast vindt na elke openstelling op dit punt een evaluatie plaats. Nagegaan zal worden of en zo 

ja, voor welke onderdelen van het programma in deze LOS de relatief hoge eigen bijdrage knelpunten oplevert. Op basis van deze evaluatie 

kan de LOS besluiten het subsidiepercentage binnen de kaders van de LEADER-regels voor (een deel van) het programma te verhogen. 
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Deel 2 Reglement LAG  
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Hoofdstuk 7. Beheer- en toezichtregeling (reglement) 

 

Dit deel van de Lokale ontwikkelingsstrategie bevat de beheer- en toezichtsregeling. Het is een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

LAG de in deel 1 beschreven strategie in de periode 2014 – 2022 uit gaat voeren.  

7.1 LAG werkwijze en verantwoording 

Agendavorming 

De LAG Noordoost-Twente is begin 2015 gevormd. De LAG komt zes keer per jaar bijeen. Uitgaande van twee momenten in het jaar dat 

projecten bij de provincie Overijssel voor subsidiëring kunnen worden ingediend, ziet de agenda voor de LAG rond elk tendermoment met 

betrekking tot submaatregel 2 er als volgt uit: 

Bijeenkomst Hoofdonderwerp m.b.t submaatregel 2 

1 Uitvraag en stimuleren projectinitiatieven vanuit de samenleving; bespreken acties en communicatie t.b.v. evenwichtige 

uitvoering speerpunten. 

2 Bespreken projectvoorstellen, adviseren projectindieners, mogelijkheid tot presentatie door initiatiefnemers (stap 1 schema 

par. 7.2.5). 

Indienen projectaanvragen door initiatiefnemers bij GS (stap 2 schema par. 7.2.5) 

3 Bespreken van en besluitvorming over advisering aan GS over toekenning steun voor aanvragen (stap 3 schema par. 7.2.5) 

 

Na vaststelling van de LOS in het najaar van 2015 zal de focus voor wat betreft de uitvoering van de strategie, in eerste instantie gericht worden 

op het in uitvoering brengen van submaatregel 4. Ten aanzien van submaatregel 3 (samenwerking) wordt al wel verkend welke 

samenwerkingsmogelijkheden er zijn, maar pas vanaf de tweede helft van 2016 zal gewerkt worden aan concrete samenwerkingsprojecten. De 

uitvoering van submaatregel 3 is wel standaard een onderdeel van de agenda van de LAG-bijeenkomsten. Voor submaatregel 4 (beheer) 

geldt dat direct na vaststelling van de LOS de organisatie van het beheer door de LAG wordt opgepakt, door het aanstellen van een 

coördinator en het maken van afspraken over coördinatie, administratie, opleiding en financiën. De coördinator zal worden gevraagd een 

jaarplan op te stellen en de communicatiestrategie verder uit te werken. De communicatiestrategie wordt begin 2016 vastgesteld.  
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De LAG werkt met een standaard agenda voor de bijeenkomsten: 

1. Opening 

2. Mededelingen en actuele ontwikkelingen 

3. Verslag en actielijst vorige bijeenkomst 

4. Uitvoering strategie speerpunten: 

a. (Mogelijke) initiatieven / initiatiefnemers 

b. In ontwikkeling zijnde aanvragen 

c. Uitgewerkte projectaanvragen 

5. Samenwerking met andere (LEADER)groepen en gebieden 

6. Kort verslag beheer programma afgelopen periode: 

a. Inhoud 

b. Netwerk 

c. Financiën 

d. Opleiding 

7. Communicatie en externe agenda komende periode (o.a. te bezoeken bijeenkomsten) 

8. Afspraken 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

De agenda wordt door de coördinator in overleg met de voorzitter voorbereid. De agenda inclusief bijlagen wordt minimaal een week  voor de 

betreffende bijeenkomst aan de leden van de LAG verzonden. De leden van de LAG hebben de gelegenheid bespreekpunten ten behoeve 

van de agenda bij de voorzitter of de coördinator aan te leveren. Indien noodzakelijk kan de voorzitter de LAG tussentijds bijeenroepen. 

Besluitvorming 

De LAG Noordoost-Twente bestaat uitsluitend uit burgerleden. De LAG streeft in haar besluitvorming naar consensus. In de regel zal er niet 

worden gestemd. In de gevallen dat toch gestemd moet worden over bepaalde onderwerpen, geldt dat de meerderheid (helft+1) beslist. Bij 

het staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.  

Uitgangspunt is dat alle leden van de LAG bij elke LAG-vergadering aanwezig zijn. Alleen om zwaarwegende redenen kan afgezien worden 

van deelname aan de bijeenkomsten De LAG kan alleen besluiten nemen als tweederde van de leden aanwezig is. De coördinator is geen 

onderdeel van de LAG, en is derhalve niet stemgerechtigd. 
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Integriteit 

Om belangenverstrengeling tegen te gaan en een open en transparante wijze van werken te bevorderen, wordt een aantal algemene regels 

gehanteerd binnen de LAG:  

 De leden van de LAG nemen zelf geen initiatieven die tot gevolg hebben dat zij direct belanghebbende in een project worden. Leden 

van de LAG kunnen geen projectaanvrager zijn. 

 Mocht er toch betrokkenheid bij projectaanvragen ontstaan, dan zijn de leden verplicht om tijdig hun (mogelijke) belang in of 

betrokkenheid bij een project kenbaar maken. Bij kans op belangenverstrengeling mogen zij niet deelnemen aan de advisering en 

besluitvorming over het betreffende project. 

 Een overzicht van de LAG-leden met hun functie en nevenactiviteiten wordt op de website gepubliceerd. In dit overzicht staat ook 

vermeld welke link er kan zijn tussen leden van de LAG en een ingediend project of aanvrager.  

Tussentijds vertrek leden LAG 

Bij tussentijds vertrek van leden van de LAG wordt zo snel mogelijk een vacature opengesteld en gepubliceerd op de eigen website en via de 

gemeentelijke pagina’s in lokale en regionale media. Uit de LAG wordt een sollicitatiecommissie gevormd van drie leden, die de procedure 

zullen voeren. De gemeenten in Noordoost-Twente hebben een adviserende rol in de procedure. Naast de persoonlijke kwaliteiten is bij de 

beoordeling van kandidaten, het profiel van de LAG als geheel van belang.  

Bij tussentijds vertrek van de voorzitter wordt een interim-voorzitter uit het midden van de LAG benoemd. De LAG bepaalt vervolgens zelf de 

procedure voor het kiezen / selecteren van een nieuwe voorzitter. Deze kan uit de LAG komen of extern worden aangetrokken. 

Openbaarheid 

De bijeenkomsten van de LAG zijn openbaar. De agenda’s en verslagen van de LAG worden op de website gepubliceerd. Via berichtgeving in 

onder meer nieuwsbrieven en social media worden de belangrijkste voornemens, ontwikkelingen en besluiten van de LAG breed kenbaar 

gemaakt. 

Jaarconferenties 

Jaarlijks organiseert de LAG een conferentie voor initiatiefnemers, projectaanvragers en andere betrokkenen bij en belangstellenden voor het 

LEADER-programma. Met deze bijeenkomsten wil de LAG gedurende de programmaperiode de LEADER-doelen actief met het gebied delen 

en initiatiefnemers met elkaar in contact brengen. De LAG stimuleert daarmee innovatieve dwarsverbanden tussen partners, speerpunten en 

sectoren (zogenaamde cross-overs). Bij de netwerkbijeenkomsten zullen ook kennisinstellingen worden uitgenodigd.  
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Jaarverslag 

Na afloop van elk jaar wordt op de website een bondig jaarverslag van de LAG gepubliceerd. Het jaarverslag richt zich in eerste instantie op de 

inwoners van Noordoost-Twente. In het jaarverslag wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

 Verslag werkzaamheden LAG; 

 Verslag werkzaamheden coördinator; 

 Relevante algemene ontwikkelingen in het afgelopen jaar; 

 Voortgang uitvoering strategie: 

o Per speerpunt; 

o Aantal en omvang van projecten; 

o Voortgang doelbereiking algemeen en meetbare doelen; 

 Olievlekwerking LEADER in Noordoost-Twente, activering/versterking maatschappelijk netwerk; 

 Samenwerking met anderen in en buiten Noordoost-Twente; 

 Communicatie over en draagvlak voor LEADER aanpak in Noordoost-Twente; 

 Financieel verslag (realisatie begroting). 

Het jaarverslag wordt ook aangeboden aan de gemeenten in Noordoost-Twente, Waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel. 

Opleiding 

Belangrijk is dat de leden van de LAG voldoende kennis en competenties hebben om hun taak goed uit te kunnen voeren. Bij de selectie van 

de leden voor de LAG is hier rekening mee gehouden. Maar ook gedurende komende LEADER-periode zal er voortdurend aandacht 

geschonken worden aan het versterken van de kennis en competenties van de leden van de LAG. Om de professionaliteit van de LAG te 

vergroten, worden vanaf de start van de LEADER-periode regelmatig kennisbijeenkomsten georganiseerd. Minimaal eenmaal per jaar wordt 

een gezamenlijk kennisbijeenkomst georganiseerd. Daarnaast kunnen de leden van de LAG op individuele basis bijeenkomsten of cursussen 

bezoeken. Ook de samenwerkingsprojecten (submaatregel 3) staan mede in het teken van uitwisseling van kennis en ervaring. Bij de start van 

het programma in het najaar van 2015 stelt de LAG een opleidingsprogramma op. 



Lokale Ontwikkelingsstrategie Noordoost-Twente 2014-2020 52 

7.2 Selectiecriteria en procedure voor projectaanvragen 

De LAG selecteert projecten die bijdragen aan de realisatie van de Lokale Ontwikkelingsstrategie. Op basis daarvan geeft de LAG een 

zwaarwegend advies aan Gedeputeerde Staten van Overijssel om een subsidiebeschikking af te geven. Belangrijk is dat de procedure voor de 

behandeling van de projectaanvragen en de criteria voor de beoordeling van projecten voor iedereen helder zijn.  

7.2.2 Selectiecriteria 

Conform de wettelijke regels rond LEADER vindt toekenning van subsidie plaats op basis van een door Gedeputeerde Staten goedgekeurde 

LOS. Het gaat hierbij om projecten binnen submaatregel 2 (projecten gericht op speerpunten) en submaatregel 3 (samenwerkingsprojecten). 

Projecten worden beoordeeld op: 

1. De mate waarin het project bijdraagt aan de doelen van deze LOS. 

2. De mate waarin het project past binnen de werkwijze van LEADER: 

a. aanpak van onderop; 

b. integraal; 

c. innovatief; 

d. samenwerkend; 

e. gebiedsgericht. 

3. De mate waarin het project haalbaar is vanuit financieel en organisatorisch oogpunt; 

4. De effectiviteit en doelmatigheid van het project. 

Daarnaast dienen de aanvragen te voldoen aan de eisen van de subsidieverordening van de provincie Overijssel. Alle selectiecriteria en eisen 

worden tezamen met het aanvraag- en toetsingsformulier gepubliceerd op de website van de LAG. Onderstaand worden per onderdeel de 

criteria nader uitgewerkt. 

Ad 1. De mate waarin het project bijdraagt aan de doelen van deze LOS 

In paragraaf 3.2 (deel 1) zijn per speerpunt de doelen van deze LOS geformuleerd. Belangrijk is dat aangetoond kan worden dat het project 

bijdraagt aan één of meer doelen. De projectaanvrager dient te onderbouwen welke resultaten verwacht worden, hoe deze resultaten tot 

stand komen en welke risico’s er zijn dat het resultaat niet wordt gehaald en wat wordt gedaan om deze risico’s te verkleinen. Als een project 

aan meerdere doelen bijdraagt, krijgt het een hogere score. Deze LOS gaat uit van een olievlekwerking van de projecten. Onderbouwd dient 

te worden dat de projecten bijdragen aan de ontwikkeling van het gebied en een zekere voorbeeldfunctie vervullen.  
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In onderstaande tabel zijn de speerpunten en doelen nogmaals weergegeven. 

Speerpunt Subdoelen Meetbare doelen 

Aantrekkelijk leefklimaat 

Zorgen voor aantrekkelijk 

leefklimaat jongeren 

 Nieuwe concepten leefklimaat 

 Verbindingen jongeren met lokaal bedrijfsleven 

Benutten kansen groei 

groep ouderen 

 Nieuw aanbod lifstyle, welzijn, cultuur 

 Nieuw aanbod, sport, recreatie 

Anticiperen op afname 

omvang middengroep 
 Samenwerking verenigingen en andere (non-profit) organisaties 

   

Nieuw ondernemerschap 

Stimuleren regionale 

economische ontwikkeling 

 Toepassing snel internet 

 Crossovers 

 Verdienmodellen uit verbinding 

 Stad-land relaties 

Stimuleren 

werkgelegenheid 

 Laagopgeleiden 

 40+ers 

 Samenwerking met Duitsland 

 Samenwerking met kennisinstellingen 

Uitwisselen good practices  Voorbeeldaanpak 

   

Innovatief ontmoeten 

Werken aan modern 

naoberschap en 

innovatieve 

zorgarrangementen 

 Zorgarrangementen 

 Nieuwe vormen ontmoeting 

 Betrokkenheid verenigingen 

 Voorbeelden commerciële aanpak 

Noordoost-Twente leefbaar 

houden 

 Innovatieve aanpak voorzieningen 

 Nieuwe aanpak maatschappelijk vastgoed 

   

Samenwerking  

met andere gebieden 

Samenwerkingsprojecten 

met andere (LEADER) 

groepen 

 Nationale samenwerking 

 Internationale samenwerking 
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Ad 2. De mate waarin het project past binnen de werkwijze van LEADER. 

In de LEADER-methode en – filosofie staan vernieuwing, samenwerking en de aanpak van onderop centraal. Deze methode en filosofie dienen 

ook in de projectaanvragen tot uiting te komen. De LAG beoordeelt dit aspect aan de hand van de volgende vragen: 

 Hoe bottom-up is het project? Is het draagvlak voor het project duidelijk aangetoond? 

 Is er sprake van een (nieuwe) samenwerking?  

 Is het project nieuw/innovatief voor het gebied? Gaat dat gepaard met enige vorm van ‘’risico’’ en is de aanvrager bereid en in staat die 

te dragen? 

 Wordt er (economische) meerwaarde gecreëerd door het project?   

 Maakt het project gebruik van of is het gericht op gebiedsspecifieke kwaliteiten, uitdagingen, streekidentiteit? 

 In hoeverre is het project integraal van opzet, bestrijkt het meerdere (sub)doelen? Welke partijen zijn betrokken?  

 Worden de projectresultaten uitgedragen? Is het project overdraagbaar en is daar in het communicatieplan concreet aandacht aan 

besteed? 

Vanuit het LEADER-programma wordt veel waarde gehecht aan het innovatieve karakter van projecten. Innovatie kan verschillende vormen 

aannemen: 

 Inhoud:   nieuwe producten. 

 Werkwijze:   innovatie in de aanpak van het project en procesinnovatie. 

 Organisatie:  nieuwe vormen van samenwerking en organisatie; het leggen van nieuwe verbindingen tussen mensen,  

   organisaties, sectoren en gebieden. 

 Communicatie: nieuwe manieren om informatie uit te wisselen en te verspreiden. 

 Financiering:  innovatieve financiering van investeringen en/of exploitatie. 

 

De LAG toetst of projectaanvragen op één of meer van deze terreinen innovatief zijn. Projecten dienen op minimaal één van deze terreinen 

innovatief te zijn. 
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Ad 3. De mate waarin het project haalbaar is vanuit financieel en organisatorisch oogpunt 

De LAG sluit hierbij aan bij de standaard projectmatige aanpak. Dat wil zeggen dat in de projectaanvraag ingegaan dient te worden op de 

aspecten van projectmatig werken: 

 Geld: 

o Deugdelijke transparante begroting die aan regels subsidieverordening voldoet. 

o Sluitend dekkingsplan, inclusief onderbouwing / toezegging co-financiering. 

 Organisatie: 

o Projectleiding: wie is trekker van het project? 

o Projectteam: wie voeren het project uit en waarom is het team zo samengesteld (expertise, netwerk, etc.)? 

o Beschrijving van de verantwoordelijkheden van de leden van het projectteam. 

 Kwaliteit: 

o Wijze van borging van de realisatie van de projectdoelen. 

o Maatschappelijk verantwoorde uitvoering van het project (duurzaamheid). 

 Informatie: 

o Communicatie: intern en extern. 

 Tijd: 

o Uitgewerkte projectplanning met mijlpalen. 

o Obstakelvrij: o.a. vergunningen beschikbaar. 

 

Ad 4. De effectiviteit en doelmatigheid van het project. 

Bij dit aspect gaat het om de kwaliteit van het project, de kosten-baten verhouding en het lange termijn perspectief van het project. De 

aanvrager dient te onderbouwen dat de voorgestelde aanpak de beste is om het gewenste resultaat te bereiken, wat de meerwaarde van 

subsidieverlening is en waarom het project zonder subsidie niet of onvoldoende uitgevoerd kan worden. Tevens dient de instandhouding na 

afronding van het project onderbouwd te worden met een exploitatie- of beheerplan. 

7.2.3 Hoogte LEADER-bijdrage 

De LEADER-bijdrage (publiek: EU, provincie, lokale overheid) is in principe ten hoogste 40% van de projectkosten. De overige 60% dient door de 

projectaanvrager zelf te worden gefinancierd. De LAG zal de projectindieners stimuleren om zoveel mogelijk eigen financiering in te brengen. Bij 

maatschappelijk waardevolle projecten kan de LAG besluiten een hoger subsidiepercentage te hanteren, maar over alle projecten dient het 



Lokale Ontwikkelingsstrategie Noordoost-Twente 2014-2020 56 

gemiddelde subsidiepercentage 40% te zijn. Projectaanvragers kunnen eigen tijd en middelen inzetten als bijdrage in natura. De LAG zal 

hiervoor binnen de kaders van het LEADER-programma nadere regels opstellen. 

Het subsidiebedrag bedraagt per aanvraag minimaal € 25.000,- en maximaal € 100.000,-. Dit om te voorkomen dat enerzijds te kleine projecten 

worden uitgevoerd, waardoor de inzet te versnipperd en de voorbeeld/olievlekwerking te klein wordt en anderzijds met enkele grote projecten 

het gehele beschikbare budget wordt opgesoupeerd, waardoor slechts een klein aantal projecten kan worden uitgevoerd. De LAG kan 

afwijken van het maximale bedrag. Voorwaarden hiervoor zijn dat onderbouwd wordt waarom hiervan wordt afgeweken en dat toestemming 

voor de afwijking wordt verleend door de lokale overheden als medefinanciers van het publieke deel van het programma.  

7.2.4 Taakverdeling 

Uitvoering van de LOS vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de LAG. Zij doet dit in nauwe samenwerking met de provincie Overijssel als 

opdrachtgever en RVO.nl als betaalorgaan. De LAG is een adviescommissie voor Gedeputeerde Staten. Op basis van het advies van de LAG 

over een projectaanvraag zullen Gedeputeerde Staten een beschikking afgeven. Het advies van de LAG is zwaarwegend. In uitzonderlijke 

gevallen kunnen Gedeputeerde Staten afwijken van het advies. Dit dient dan wel gemotiveerd te worden.  

 

RVO.nl is aangewezen als landelijk betaalorgaan voor  het POP3 en daarmee ook voor LEADER. RVO.nl. voert  in dat kader de volgende taken 

uit:  

 Een subsidietechnische check  op subsidieaanvragen. 

 Namens de provincie beschikkingen afgeven. 

 Betaling van subsidie aan subsidieontvangers. Dat geldt niet alleen voor de bijdrage van de EU, maar ook voor de bijdragen van de 

Nederlandse overheden (provincie, gemeente, waterschap). RVO.nl declareert die bijdragen vervolgens weer bij de financierende 

overheden. 

 Verzamelt alle relevante gegevens die nodig zijn om naar de relevante partijen te kunnen rapporteren en signaleert daarbij mogelijke 

knelpunten in de voortgang. 

 Levert, conform te maken afspraken, gegevens ten behoeve van de rapportages van de LAG aan de provincie. De LAG baseert zich bij 

rapportages op deze systematiek om dubbel werk te voorkomen. 

 Voert de voorgeschreven controles uit waarmee zij als betaalorgaan kan garanderen dat de subsidie rechtmatig wordt toegekend. 

Over de exacte werkverdeling bij deze controles maken de provincie en RVO.nl nadere afspraken. 

7.2.5 Procedure 

Het succes van de strategie is afhankelijk van de projecten die bij de LAG worden ingediend. De LAG stimuleert en geeft goede voorlichting 

aan initiatiefnemers om met goede projectvoorstellen te komen. Eerdere programmaperiodes hebben aangetoond dat het potentieel aan 
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kansrijke initiatieven groot is. Dat betekent dat projectaanvragen zorgvuldig beoordeeld dienen te worden. Wanneer er meer aanvragen zijn 

dan het subsidieplafond toelaat, dient de LAG een onderbouwde prioriteitstelling te hanteren.  

Projectvoorstellen worden ingediend bij de LEADER-coördinator. De LAG doorloopt een aantal stappen waarbij een projectaanvraag wordt 

getoetst. Dit wordt hieronder schematisch weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 1: eerste beoordeling projectaanvraag op criteria LOS  

De LAG beoordeelt de projectaanvraag aan de hand van de criteria beschreven in par. 7.2.2. Daarbij worden de volgende weging 

gehanteerd:  

1. De mate waarin het project bijdraagt aan de doelen van deze LOS:   40% 
2. De mate waarin het project past binnen de werkwijze van LEADER:   40% 
3. De mate waarin het project haalbaar is vanuit financieel en organisatorisch oogpunt ja/nee 
4. De effectiviteit en doelmatigheid van het project:      20% 
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Selectiecriterium 3 wordt door de LAG gezien als een randvoorwaardelijk criterium: een project dient naar het oordeel van de LAG haalbaar te 

zijn, anders kan er geen bijdrage worden toegekend. Voor elk criterium wordt een score toegekend tussen de 1 en 5 (1= onvoldoende; 2=matig; 

3=voldoende; 4=goed; 5= uitstekend).Iedere initiatiefnemer ontvangt na de projectboordeling van de LAG een advies met een onderbouwde 

score op de criteria. Bij een lage score kan de LAG adviseren het projectplan aan te passen, dan wel aangeven dat het project niet geschikt is 

voor het LEADER-programma. Ook wordt door de LAG aangegeven als er sprake is van meer projectaanvragen dan het subsidieplafond 

toelaat, zodat initiatiefnemers weten dat naast de beoordeling van het project in zichzelf, ook een vergelijking gemaakt zal worden met andere 

projecten. De LAG probeert tot een advies te komen met heldere argumenten. Zo weet de aanvrager wat er eventueel nog aangepast moet 

worden of wat de reden is voor een negatief advies.  

Bij goedkeuring van de LAG van het projectidee tijdens de eerste stap, wordt het projectidee vervolgens uitgewerkt tot een formele 

projectaanvraag bij de provincie.  

Stap 2: Toetsing op beleid en verordening door de provincie Overijssel en RVO 

De aanvrager wacht tot de provincie Overijssel de tranche openstelt voor het indienen van een LEADER-projectaanvraag. De provincie maakt 

dit via openbare publicaties vooraf kenbaar. De provincie en RVO toetsen vervolgens of de aanvraag aansluit bij de beleidsprioriteiten van de 

provincie en de subsidieregels uit de provinciale subsidieverordening. Om het primaat van de beoordeling van de projectaanvragen bij de LAG 

te laten, is er voor wat betreft de beleidsprioriteiten sprake van een marginale toetsing door de provincie. Op basis van deze toets stelt de 

provincie/RVO een pre-advies op voor verdere besluitvorming over de projectaanvraag door de LAG.  

Stap 3: Besluitvorming advies aan Gedeputeerde Staten door LAG 

In deze stap vindt besluitvorming plaats over het advies dat de LAG uitbrengt aan Gedeputeerde Staten over de projectaanvraag. Er vindt een 

definitieve toets plaats op de criteria in deze LOS. Indien noodzakelijk (meer aanvragen dan beschikbare subsidie) worden de 

projectaanvragen geprioriteerd. Het zwaarwegende advies van de LAG wordt vervolgens aan Gedeputeerde Staten gezonden om op basis 

daarvan de subsidiebeschikking af te geven.  

Stap 4: Subsidiebeschikking door Gedeputeerde Staten 

In principe wordt het advies van de LAG door Gedeputeerde Staten gevolgd. Alleen op formele gronden kunnen Gedeputeerde Staten 

afwijken van het zwaarwegende advies van de LAG. De provincie brengt de LAG op de hoogte van haar beslissing. Op basis van het besluit zal 

een positieve- of negatieve beschikking worden afgegeven aan de projectaanvrager. Tegelijkertijd met de beschikking ontvangt de aanvrager 

informatie over de subsidievoorwaarden waaraan voldaan moet worden tijdens de uitvoeringsfase.  
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7.2.6 Openstelling, besluitvorming en publiciteit 

Projectaanvragers kunnen het gehele jaar projectvoorstellen indienen bij de coördinator. Twee maal per jaar kunnen aanvragen bij de 

provincie Overijssel worden ingediend. Naar verwachting wordt de openstelling als volgt georganiseerd: 

• Oktober 2015 alleen openstellen voor de beheerskosten.  

 

• In 2016 2 x openstellen (1 januari en 1 oktober) 40 % van het resterend bedrag (dus 20% per openstelling) 

• In 2017 2 x openstellen (1 januari en 1 oktober) 30 % van het resterend bedrag (dus 15% per openstelling) 

• In 2018 2 x openstellen (1 januari en 1 oktober) 20 % van het resterend bedrag (dus 10% per openstelling) 

• In 2019 1 x openstellen (1 januari) 10% van het resterend bedrag 

 

De procedure van de LAG wordt voor wat betreft de planning afgestemd op het tendersysteem dat de provincie Overijssel zal hanteren. De 

selectieprocedure wordt tezamen met de criteria en scoremethodiek gepubliceerd op de website van de LAG, en tevens als afzonderlijke 

informatiedocumenten met daarbij behorende formulieren specifiek ten behoeve van initiatiefnemers. Zoals in de vorige paragraaf al 

aangegeven kan de LAG alleen besluiten nemen als tweederde van de leden aanwezig is en worden de besluiten van de LAG gepubliceerd 

op de website. De LAG bestaat voor 100% uit inwoners. Daarmee is de stemverhouding inwoners – overheden van minimaal 51%-49% 

automatisch geborgd.  

7.2.7 Juridisch penvoerder 

De gemeente Losser zal namens de LAG optreden als penvoerder. De besluiten en andere documenten van de LAG zullen bij de gemeente 

Losser worden gearchiveerd.  

7.2.8 Betrokkenheid LAG tijdens de uitvoering van projecten 

Bij start van de uitvoeringsfase van een project vindt een startoverleg plaats. In dit gesprek wordt de wijze van indiening van kosten besproken 

en uitbetaling van de bijdrage. Ook wordt met elkaar het tijdpad van uitvoering vastgelegd, het beoogde eindresultaat en de wijze van 
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monitoring van het project. Het gesprek wordt georganiseerd door de LEADER-coördinator. In dit gesprek worden afspraken gemaakt over de 

uitvoering van het project en de wijze van monitoring en effectmeting.  

De LAG monitort het project van start tot minimaal een jaar na oplevering. De coördinator voert direct na oplevering een evaluatiegesprek met 

de initiatiefnemers van het desbetreffende project. Vervolgens wordt een jaar na oplevering een effectmeting verricht. Op basis hiervan kan 

bijsturing plaatsvinden. Ook in de aansluitende exploitatiefase wordt het project gevolgd zolang de LAG operationeel is.  

7.3 Monitoring  

Het is van belang dat de LAG de voortgang van realisatie van de strategie in het oog houdt. Elke vier maanden (eind april, eind augustus en 

eind december) wordt een voortgangsrapportage opgesteld. In de voorgangsrapportage wordt per projectfase - initiatief, aanvraag, 

beschikking, uitvoering – gemeld hoeveel projecten er zijn, op welke speerpunten en doelen deze aanvragen betrekking hebben en de claim 

die daarmee gelegd is/wordt op het budget voor de submaatregelen 2 en 3. Voor projecten in uitvoering wordt vastgesteld of de projecten 

volgens planning (geld, tijd) lopen en, indien van toepassing, of er knelpunten in de uitvoering zijn. Tevens wordt voor projecten in uitvoering 

nagegaan of de projecten op koers liggen voor wat betreft het bereiken van de beoogde doelen. Met deze gegevens wordt tevens 

geconstateerd aan welke delen van het programma nog geen of onvoldoende aandacht wordt besteed en wat de voortgang is van het 

programma als geheel. 

In de voortgangsrapportage wordt ook verslag gedaan van de activiteiten van de LAG zelf: bijeenkomsten, communicatie, coördinatie, 

samenwerking, deskundigheidsbevordering en de andere onderdelen van submaatregel 4. 

De voortgangsrapportages zijn tevens de basis voor de periodieke rapportages aan RVO en het jaarverslag van de LAG (zie par 7.1). Alle 

rapportages en jaarverslagen worden gepubliceerd op de website. 

De leden van de LAG adopteren elk een aantal projecten, die ze gedurende en na de uitvoering zullen volgen. Zij zijn na de coördinator, het 

eerste aanspreekpunt voor initiatiefnemers. De LAG kan kiezen voor het systeem van ‘aandachtshouders’, dat wil zeggen dat een of meer LAG-

leden een bepaald deel van het programma namens de LAG intensiever gaan volgen en daarvan verslag doen aan de LAG. Bij de start van 

de LAG na vaststelling van deze LOS, zullen hierover afspraken worden gemaakt. 

7.4 Effectmeting en evaluatie 

In hoofdstuk 3 zijn de (maatschappelijke) effecten benoemd die de LAG wil bereiken met haar strategie. Bij de monitoring zoals beschreven in 

7.3 worden de directe effecten van de uitvoering van het programma in beeld gebracht. De maatschappelijke effecten (outcome) op de 
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speerpunten ‘Aantrekkelijk leefklimaat’, ‘Nieuw ondernemerschap’, ‘Innovatief ontmoeten’ en ‘Samenwerking met andere gebieden’ worden 

gedurende de LEADER-periode op een aantal momenten in beeld gebracht: 

 Begin 2016 nulmeting (voortbouwend op SWOT uit hoofdstuk 2). 

 Eind 2018 eerste kwalitatieve effectmeting. 

 Eind 2020 tweede kwalitatieve effectmeting. 

Op basis van de informatie uit de reguliere rapportages en deze effectmetingen wordt een evaluatie opgesteld die in de LAG wordt besproken. 

De LAG streeft er naar voor de effectmetingen en evaluaties samenwerking te zoeken met kennisinstellingen. 

Jaarlijks vindt een evaluatie plaats naar aanleiding van het jaarverslag. De LAG bespreekt dan de voortgang van het programma, en besluit 

eventueel tot bijstelling ervan. Na drie jaar zal een zogenaamde ‘midterm review’ plaatsvinden waarbij de ontwikkelingsstrategie integraal 

wordt geëvalueerd. Ook vindt dan een zelfevaluatie van de LAG plaats. In de zelfevaluatie wordt gekeken of de LAG naar behoren 

functioneert en samenstelling van de LAG nog adequaat is gezien de (voortgang van) de uitvoering van de strategie.  

De coördinator wordt aangesteld voor een periode van elke keer twee jaar. Aan het einde van elke periode wordt het functioneren van de 

coördinator door de LAG samen met de coördinator geëvalueerd. De LAG kan na afloop van elke periode kiezen om het coördinatorschap 

anders in te vullen. 

De wens is aanwezig om minimaal een keer gedurende de programmaperiode als LAG een bezoek te brengen aan aangrenzende LEADER 

gebieden om het functioneren van de LAG’s en projectresultaten te bespreken. Op deze wijze wordt bijgedragen aan de (midterm) evaluaties 

en monitoring op provinciaal, landelijk of Europees niveau. 
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Bijlage 1 Impressie gebiedsbijeenkomsten 
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Kort verslag bijeenkomst LEADER3 op 17 december 2014 te Denekamp 

 

Het was donker, nat en er stond een frisse wind  maar dat weerhield de mensen uit de gemeenten Losser, Denekamp, Tubbergen en Oldenzaal 

er niet van om naar Denekamp te komen. Vijfendertig geïnteresseerde mensen kwamen woensdagavond 17 december naar het kulturhus in 

Denekamp om mee te denken over het komende leader programma in noordoost Twente. De avond begon met een kop koffie of thee 

waarna men werd verzocht om naar de gezamenlijke ruimte te komen waar de wethouder van Denekamp mevr. Loes Stokkelaar de avond 

opende. Mevr. Stokkelaar heette iedereen welkom en benadrukte het belang van een goede samenwerking. Dit was ook duidelijk te voelen 

gezien de goede opkomst vanuit alle geledingen.  

 

 

 

 

 

 

De twintig minuten die daarop volgde nam dhr. Martin Verbeek van Marb Consultancy iedereen mee in de procedure van LEADER3. De 

komende periode heet het programma CLLD of wel Community Led Local Development, maar omdat dit een minder bekende en moeilijk  te 

onthouden naam is, is in Twente voor LEADER3 gekozen. Structuur, opzet van de LAG (lokale actiegroep) en de LOS (lokale 

ontwikkelingsstrategie) werden toegelicht waarna de (mogelijk) toekomstige thema’s werden benoemd, zie bijlage één voor de presentatie. 

Tijdens de presentatie kwamen verschillende vragen uit de zaal:  
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 Is er één LAG?  

o Ja, voor Noordoost Twente komt er één LAG met meerdere mensen uit het 

gebied. 

 Hoe verhoudt dit verhaal zich tot de gebiedsvisie? 

o De programma’s zijn complementair en versterken elkaar. Samen moet het 

leiden tot een versterking van de leefbaarheid en vitaliteit van ons 

buitengebied. 

 Waarom is natuur en landschap later in de presentatie weggevallen?  

o Dit thema wordt vanuit andere programma’s opgepakt. Het LEADER-

programma is daar minder geschikt voor. Maar de thema’s zijn nog open voor 

discussie.  

 Zijn er voorbeelden van LEADER projecten te benoemen?  

o Verscheidene, bijvoorbeeld de Kulturhusen en de kaasboerderij. 

 Is die twee miljoen subsidie voor zes jaar?  

o Ja. 

 Kunnen er nog andere subsidie programma’s gekoppeld worden aan LEADER?  

o Ja, in bepaalde gevallen 

 Wie bepaalt uiteindelijk welk project wel of niet door gaat?  

o De nieuwe Lokale Actie Groep. 

Om richting te geven aan de avond waren er drie thema’s benoemd: economische kracht, 

demografie en sociale innovatie. Deze thema’s waren dan ook de leidraad tijdens de 

brainstormsessies.  

Na de presentatie zijn de mensen opgedeeld in drie groepen. Iedere groep kreeg de 

opdracht mee om in twee korte sessies mee te denken over de focusthema’s en prioriteiten 

voor plattelandsontwikkeling in noordoost Twente. Tevens werd er gevraagd naar concrete 

ideeën of voorbeelden die daar aan bij kunnen dragen. Na het eerste half uur brainstormen 

kon men beneden in de lobby nog een kop koffie of thee krijgen waarna de tweede rond 

begon Zie bijlage twee voor de uitkomst van deze sessies.  
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Afsluitende woorden kwamen van de wethouder van de gemeente Tubbergen, dhr. Tom Vleerbos. Het was een avond vol mooie ideeën en 

initiatieven. Hij roept iedereen, die geïnteresseerd is, op om deel te nemen aan de lokale actiegroep en dankte iedereen voor de komst en 

goede inbreng.  

Samenvatting resultaten 

De resultaten van de avond zijn per thema (economische kracht, demografie, sociale innovatie) puntsgewijs weergegeven.  

Economische Kracht 

 Aantrekkelijk vestigingsklimaat: 

o Actie: aandacht voor prijs per m2 

o Actie: benut kansen van het over de grens werken, dus grensoverschrijdende projecten 

 Verbinding middels sport – cultuur – educatie – natuur door aanbieden van (verblijfs-) arrangementen: 

o Actie: bijdragen aan (door) ontwikkeling als voorzitter TVC’28 Tubbergen. Partners: hotels – sportclubs – restaurants – musea – 

natuur – etc. 

o Voorbeeld: er liggen al enkele kleinschalige initiatieven, doch deze liggen nog te lokaal en behoeven verbreding, verdieping, 

verbinding en commerciële aanpak. 

 Nieuw ondernemen people – planet – profit: 

o Centraal of decentraal 

o Actie: zoek verbinding in projecten 

o Actie: functiemenging: 

 Jong – Oud 

 Wonen -  Werken 

 Sport – Recreatie 

 Cultuur - Kerk 

o Actie: breedband / wifi in het buitengebied (gratis wifi in het centrum) 

o Actie: zorg voor alternatieve financieringsvormen 

o Actie: kansen hippisch Tubbergen / Twente 
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o Actie: pak leegstand aan met o.a. ‘spontane stad’ initiatieven, nieuwe kijk op openingstijden, citymanagement (incl. toerisme), 

ondernemersfonds, openbaar toilet, accupunten voor auto’s / fietsen 

o Agrarische sector, acties:  

 ideeën voor MVO en duurzaamheid, combineren met Vlinderpunten. 

 Biogas uit mest koppelen aan bedrijven nabij (afnemers) 

o Actie: “Bos” meerwaarde geven, niet alleen voor O2, gezondheid en toerisme, maar ook als “belevingspack” 

o Actie: nieuwe verdienmodellen ontwikkelen 

 Recreatie en Toerisme is een belangrijk thema: Het belang van dit thema wordt onvoldoende onderkend als het gaat over de 

ontwikkeling van het landelijk gebied, zowel economisch als voor de werkgelegenheid.  

o Actie: kwaliteit van het toeristisch/recreatief aanbod (dag/verblijf) bevorderen samen met MKB 

 Van breed naar specifiek 

 Er is behoefte aan meer structuur / overkoepelende samenwerking en een meer programmatische aanpak van alles wat er te doen is in 

NOT, er moet meer samenwerking komen over het hele gebied: 

o Actie: goed programmeren en vermarkten 

o Projectideeën:  

 verbinden van wat er al is op gebied van routes / evenementen, liefst Twentebreed 

 Platform NOT voor het verbinden van het toeristisch aanbod 

 Verblijfsarrangementen aanbieden (recreatie en horeca) 

 Aansluiten op Vlinderpunten met toeristisch aanbod en content omtrent gezamenlijke programmering en natuureducatie 

 Streekproducten: 

o Projectideeën:  

 Landgoedwinkel met lokale producten en educatie; 

 Versroute 

 Aantrekkelijk platteland en leefbaarheid dorpen: koeien in de wei, versterken identiteit middels streekproducten en 

verhalen, Twents landschap, roggevelden. 

Demografie 

 Anticiperen op effecten demografische ontwikkelingen: 

o Actie: Beter krachten bundelen en wat je hebt uitbuiten en beter vermarkten. O.a. rust en ruimte 

o Actie: anders denken binnen het MKB 

o Actie: verbindingen middels een platform; verbinden en opschalen 

o Actie: er is een beperkt aanbod van (sport) verenigingen; organiseer gezamenlijke verenigingen, schaal op 
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o Actie: eerder voorsorteren; spanningsveld tussen snel handelen en ‘regels’ 

o Actie: aandacht voor de arbeidsmarkt voor mensen van 40 jaar en ouder met een lage opleiding, MKB moet / kan daar een 

belangrijke rol in spelen 

o Projectideeën:  

 bedrijfsverzamelpand voor nieuwe ondernemers 

 VAB’s bieden kansen 

 Discussie omtrent kerken 

 Aandacht voor jongeren en ouderen. 

o Actie: vasthouden jongeren d.m.v. huisvesting, carrièrekansen, voorzieningen.  

o Actie: reden om te bezoeken geven; eenzaamheid bij ouderen tegengaan 

o Actie: zorg voor betaalbare woningen (jeugd/ouderen) 

o Actie: sport en ontspanning 

 Verbinding middels sport – cultuur – educatie – natuur door aanbieden van (verblijfs) arrangementen: 

o Actie: bijdragen aan (door) ontwikkeling als voorzitter TVC’28 Tubbergen. Partners: hotels – sportclubs – restaurants – musea – 

natuur – etc. 

o Voorbeeld: er liggen al enkele kleinschalige initiatieven, doch deze liggen nog te lokaal en behoeven verbreding, verdieping, 

verbinding en commerciële aanpak. 

o Voorbeelden: 

 Thuishuis Tubbergen 

 Onderwijs i.r.t. ondernemen: 

o Onderwijs sluit niet goed genoeg aan op bedrijfsleven / behoefte 

o Actie: ‘intern’ opleinden / duaal / traineeships 

 Aandacht voor groep 60-80 jarigen: kans 

 

Sociale innovatie 

 Gelukkig zijn, zorgen voor welzijn: wonen-werken-zorg-onderwijs-veiligheid 

o Actie: breedband/wifi in het buitengebied (gratis wifi in het centrum) 

 Aandacht voor de onderkant van de arbeidsmarkt, iedereen moet meedoen – participatie: 

o Actie: Euregionale samenwerking. 

o Projectidee: instandhouding Klooster Bardel in Gronau (Duitsland), samenwerking St. Cluster Losser / Change Gronau 

o Voorbeeld: Supermarkt in Zenderen, is tevens ontmoetingspunt voor de dorpsgemeenschap.  



Lokale Ontwikkelingsstrategie Noordoost-Twente 2014-2020 68 

 Samenwerking is de sleutel bij sociale innovatie: 

o Actie: delen kennis, samen zaken oppakken, zorgen dat het leuk wordt en blijft. 

o Projectidee: 

 NOT zichtbaar / beleefbaar maken door verhalen over de geschiedenis van het gebied; bijvoorbeeld de slag om een 

dorp (strijd van Prins Maurits) 

 Ontwikkel laagdrempelig breed aanbod voor eigen inwoners, door samenwerking ondernemers. Arrangementen leggen 

de verbinding. Er zijn aanjagers nodig om dit te ontwikkelen. 

 Programma’s bieden m.b.v. vrijwilligers voor de verenigingen en onderwijs 

 “Georganiseerd ontmoeten’ 

 Verbinden van mensen uit diverse organisaties 

 Verbindingen leggen tussen gebieden / thema’s (bijv. Kunst) 

 Voorbeeld goede initiatieven: kerstspel Manderveen, Glasrijk Tubbergen, de Boer  op van LTO, Herfsttintentocht, 

Brooduitdeling Agelo 

 Belangrijk: behoud (kleine) scholen op het platteland. 
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Kort verslag gebiedsbijeenkomst  12 februari 2015 te Fleringen 

 

Voortbouwend op de resultaten van de bijeenkomst in december stond deze avond in 

het teken van het verdiepen van de inhoud (ambities, speerpunten, doelen), aanpak 

(strategie) en criteria voor projecten. De belangstelling voor deze avond was zelfs groter 

dan de al succesvolle gebiedsavond in Denekamp. Ter introductie werd op deze avond 

het proces en de stand van zake rond het opstellen van de LOS en de samenstelling van 

de LAG toegelicht en werden de resultaten van de eerste gebiedsbijeenkomst 

toegelicht. 

 

Daarna werd in groepen deverdieping opgezocht en samen bepaald waar de focus 

van de LAG in de komende periode moet komen te liggen. Tevens werd gesproken over 

de criteria waaraan projectinitiatieven zouden moeten voldoen.  

Samenvatting resultaten 

 

Ambities, Speerpunten, Doelen : wat willen bereikt hebben in 2020?  

 Goede afspiegeling/balans: 

o Jong/oud 

o Hoog opgeleid / laag opgeleid 

o Jeugd moet hier willen blijven 

 Zorg als kans 

o Koppelen met landbouw 

o Isolement oplossen 

 Werk 

o Barrières wet- regelgeving en taal en verschil grondprijzen Duitsland 

verminderd 
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 Ruimte voor ondernemers, onderwijs, cultuur en sport 

 Samenwerking 

o Eigen inbreng 

 Bedrijven 

 Inwoners 

 Voldoende woningbouw 

o Woningen te duur 

o Combinaties 

o Woongroep op erf 

o Starters 

 Leefbaarheid kleine kernen 

o Inspelen op vergrijzing 

o Welzijn ouderen  

o Voorzieningen algemeen 

o Bereikbaarheid 

 Fysiek 

 Digitaal 

 Openbaarvervoer 

 Voorkomen braindrain 

 Aanpakken terugloop jeugd 

 Kennis en ervaring Duitsland uitwisselen op alle gebieden 

 Regionale ketens versterken 

 Creatieve combinaties zoeken 

o Ook in recreatie en toerisme 

 Voorbeelden binden jongeren: 

o Almelo bijeenkomsten afgestudeerden/stages 

o Sanderink beurs 

o Vb. Ajax de Lutte 

 Zelf kopen in eigen kern 

 Voorzieningen 

o Gedragen door inwoners 

o Gemeente expertise geld stromen 

 Voorwaardenscheppend 

 Meedenkend 

o Crowdfunding  

 privaat initiatief 
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 Arrangementen zorg, welzijn, economie: samenwerken! 

 Bewustzijn bij burgers 

 Ingang /loket voor nieuwe ondernemers 

 Minimale werkloosheid 

 Verbindingen leggen 

 Stad-land verbindingen zoeken 

 Streekproducten verkopen bij bestaande winkels. Supermarkten in kernen kunnen blijven bestaan 

 Beleven, ervaren, cross-overs tussen verschillende sectoren 

o Kunst, hotels, recreatie, agrarische sector 

 Gebruik maken van ‘Twente’ als merk ook in Noordoost Twente. 

 Samenwerking AOC en boeren 

 Aandacht voor projecten voor laagopgeleiden (meer leer/werk projecten) 

 

Strategie: 

 In Twente eigen belang kunnen loslaten in dienst van het grote belang 

 Stel het doel vast. Er zijn meerdere wegen om het doel te bereiken. Laat dit aan de ondernemer 

 Als het van onderop moet, moet de mens op de straat weten wat LEADER kan betekenen/dat het bestaat 

 Dereguleren 

 Faciliteren nieuw ondernemerschap 

 Sleutelrol voor verenigingen 

 Mentaliteitsverandering nodig. Over de grenzen kijken 

 Meegaan met tijd gelieerde activiteit 

 Omdenken en kansen zien 

 Organiseer de ontmoeting 

 Ambassadeurs 

 

Criteria beoordeling nieuwe projecten 

 Samenwerking (sport, verenigingen, vervoer) 

 Sociale binding wint het van de kosten (vb. bouwgrond) 

 Anticiperen op ontwikkelingen 

 Arrangementen sport, recreatie et cetera. Samenwerking 

 Gevolgen voor mantelzorg 

 Eigen zelfstandigheid ouderen 
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 Maximale samenwerking overheid, ondernemers en burgers 

 Service (boodschappen, voedselvoorzieningen etc.) 

o Of ‘SC. Enschede’ (ten behoeve van mensen zonder/ met minder sociale binding) 

o Kleinschalige woonvoorzieningen 

 Maximale transparantie 

 Bereikbaarheid 

 Duurzaam/toekomstgericht, ook economisch (zonder subsidie in stand te houden) 

 SMART 

 In dienst van het grote belang 

 Heb oog voor kleine projecten 

 Goede verdeling over het werkgebied 

 Voorbeeldfunctie. 

 Verbindend ook tussen leeftijden 

 Draagvlak in de samenleving 

 Regionale basis, bijvoorbeeld voorzieningen (voorbeeld voor cultuuromslag) 

 Sociale impuls  

 Activiteit / spinoff 

 Business case  

 Kennis delen  

 Innovatief , niet meer van hetzefde 

 Communicatie uitwisseling 
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Bijlage 2 SWOT Noordoost-Twente 2007 

 

Sterkten: 

 Toename werkgelegenheid 

 Grote variatie aan landschapstypen, bijzondere natuurwaarden en een gevarieerde 

bodemkundige opbouw en waterhuishouding 

 Cultuurhistorisch karakter met oude landgoederen en archeologische monumenten 

 Een grote hoeveelheid aan streekeigen elementen zoals boerderijen, watermolens, grens- en 

markestenen, wegkruisen, etc. 

 Aanwezigheid sterke routenetwerken met name op regionaal niveau (wandelen, fietsen, etc.) 

 Grote sociale samenhang en betrokkenheid van de bewoners 

 

Zwakten: 

 Kwaliteit toeristisch aanbod (met name campings) is laag 

 Onbekendheid Noordoost Twente in toeristische markt 

 Geringe samenwerking tussen ondernemers (onder andere in toeristische sector) 

 Ruimtelijke kwaliteit staat onder druk, met name door nieuwe bebouwing 

 Beperkt aanbod vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) voor nieuwe economische 

activiteiten 

 Verschraling voorzieningenniveau in kleine kernen 

 

Kansen: 

 Kansrijke groeisectoren: recreatie en toerisme, de zakelijke dienstverlening, de niet-

commerciële dienstverlening, de transportsector en de bouwnijverheid 

 Het Nationaal Landschap Noordoost Twente kan een belangrijke economische drager worden 

 Upgraden van toeristische bedrijven  

 Verbeteren van toeristische samenwerking tussen stad en platteland 

 Ontwikkelen alternatieve werkgelegenheid voor verlies in landbouw 

 

Bedreigingen:  

 Dalende werkgelegenheid in landbouw; alternatieven zijn noodzakelijk 

 Afname landbouwfunctie betekent ook minder aandacht voor natuurbeheer en onderhoud 

landschap 

 Een dalende werkgelegenheid kan leiden tot wegtrekken mensen en daling 

voorzieningenniveau (economisch niet rendabel) 

 Het voorzieningenniveau komt op langere termijn onder druk te staan door economische 

opschaling en toegenomen mobiliteit 
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Bijlage 3 Toezegging deelname lokale overheden 

 

 


