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Verslag  STREEK-holdersbijeenkomst  toekomst  LEADER  /  CLLD  op  de  Zuid-Hollandse
Eilanden, d.d. 9 juli 2014

Bestuurscentrum “Het Rondeel”, Dwarsweg 40 te Middelharnis

Aanwezigen; zie lijst

1) Opening door voorzitter Pauline Bouvy-Koene
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Mooie opkomst met 40 belangstellenden. Streven
is voor 21.00 uur de bijeenkomst te eindigen. Doel van deze avond is u te informeren over de
stand van zaken met betrekking tot Leader/Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3), uw
medewerking te vragen om op de ingeslagen weg door te gaan en hierbij actief met ons mee
te denken. Anne Marijke Elema maakt een verslag van deze avond. De voorzitter geeft het
woord aan wethouder Arend-Jan van der Vlugt.

2) Welkom op Goeree-Overflakkee door wethouder Arend-Jan van der Vlugt
Arend-Jan deelt mede dat hij collega wethouder Frans Tollenaar vervangt in verband met
vakantie.  Arend-Jan  schetst  in  zijn  presentatie  de  lopende  ontwikkelingen  en
beleidsonderwerpen binnen de gemeente Goeree-Overflakkee, o.a. verbreding landbouw en
visserij,  duurzaamheid  (Energieneutraal  2020,  Energieke  Regio),  Eilandmarketing,
Erfgoedlijn,  Integraal Ruimtelijk  Programma i.s.m. de provincie,  recreatie  en toerisme. Zo
kent  ieder  eiland  (Voorne  Putten,  Hoeksche  Waard  en  Goeree-Overflakkee)  zijn  eigen
ontwikkelingen om te zorgen voor een vitale economie en daarin kunnen we elkaar ook
vinden. 

Wat  ons  bindt,  is  dat  we  alle  drie  plattelandsgemeenten  zijn  omringd  door  water  en
ontwikkelingen zoals krimp, de gunstige ligging ten opzichte van de Randstad en het behoud
van de leefbaarheid op alle drie de eilanden speelt. Met behulp van Leader-subsidie zijn de
afgelopen  jaren  vele  mooie  projecten  gerealiseerd  en  is  een  breed  kennisnetwerk
opgebouwd. Zaak is dit ook de komende jaren voort te kunnen zetten. Als gemeente Goeree-
Overflakkee leveren we daar graag onze bijdrage aan. 
 
3) Leader wordt Community Led Local Development door Pauline Bouvy-Koene
De  voorzitter  geeft  een  korte  introductie  van  de  nieuwe  Leader-periode  2014-2020.  De
huidige periode is afgelopen en als Leader ZHE willen we graag ook in de nieuwe periode
mee blijven  doen.  Leader  wordt  Community  Led  Local  Development  waarbij  de  Leader
werkwijze van bottom up aanpak centraal blijft. Er is nog veel onduidelijk maar de kaders
beginnen  steeds  meer  vorm  te  krijgen.  Het  budget  is  kleiner  en  ook  mogen  er  minder
Leader-gebieden worden aangewezen. Voor de provincie Zuid-Holland maximaal twee en
daar willen we graag bij horen. 

De ambtelijke werkgroep bestaande uit Mellany Vonk (HW), Marcel Westerhout en Johan
Wessels (Voorne Putten), Anne Marijke Elema (G-O) en Jan Trompper (namens PG Leader
ZHE) zijn bezig om alle ontwikkelingen rondom Leader zo goed mogelijk te volgen met als
doel  een  goed  programma  voor  de  komende  periode  op  te  stellen.  Waar  hopelijk  de
provincie ook niet om heen kan. De voorzitter geeft het woord aan Mellany Vonk

4) Stand van zaken plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) door Mellany Vonk
Mellany  geeft  een  presentatie  over  de  stand  van  zaken  van  POP3  (de  presentatie  is
bijgevoegd). POP3 kent andere thema’s dan POP2. Ook waterkwaliteit is een thema binnen
POP3 om aan de doelen van de Kader Richtlijn Water te werken. 
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Nederland  is  voor  POP3  ingedeeld  in  zogenaamde  Landsdelen.  Zuid-Holland  hoort  bij
Landsdeel West. Om in aanmerking te kunnen komen voor Leader/CLLD moet een Lokale
ontwikkelingsstrategie (ook wel LOS of gebiedsofferte genoemd) worden opgesteld. Hierin
moet niet alleen worden aangegeven welke thema’s in het gebied worden opgepakt, maar
ook  hoe  men  vorm  geeft  aan  de  gewenste  professionalisering  van  het
plattelandsontwikkelingsprogramma.  Dit  betreft  o.a.  monitoring,  evaluatie  van  de
projectresultaten,  uitvoering  (selectieprocedure  van  de  projectideeën  en
projectadministratie), samenwerking e.d.

Via  een  getrapte  toetsing  (voorselectie  door  de  provincie)  brengt  een  landelijke
adviescommissie uiteindelijk advies uit welke gebieden in Nederland worden aangewezen
als Leader-gebied. Dit alles moet voor het einde van dit jaar plaatsvinden. 

Ieder  gebied  mag  een  offerte  indienen,  maar  duidelijk  is  dat  er  minder  gebieden
daadwerkelijk worden aangewezen. In Zuid-Holland zijn nu vier Leader-gebieden, die allen
door willen gaan. Daarnaast is er nog een aantal regio’s zoals Hof van Delfland en Duin- en
Bollenstreek die ook mee willen dingen. De onderlinge concurrentie is dus groot. 

5) Thema’s plattelandsontwikkeling Zuid-Hollandse Eilanden door Jan Trompper
Presentatie  is  bijgevoegd.  De  thema’s  waar  we  als  ZHE op  in  willen  zetten  zijn;  stad-
landrelatie, duurzame voedselketens en circulaire economie. Daarin kunnen we elkaar als
Zuid-Hollandse Eilanden zeker vinden; “het water scheidt, het water bindt”. Jan plaatst de
huidige ontwikkelingen in historisch perspectief. 

De trek naar de stad Rotterdam via veerdienst, tram en later de dammen en bruggen van de
Deltawerken is er altijd al geweest. Ook nu liggen er kansen om onze prachtige producten
naar  de stad te brengen en mensen uit  de stad vervolgens uit  te  nodigen om op onze
eilanden te komen genieten van alles wat we te bieden hebben.

6) Kees van Oorschot en Femke Stam over stad/landrelaties
De voorzitter geeft het woord aan Kees van Oorschot van de gemeente Rotterdam, dienst
Stadsontwikkeling (presentatie is bijgevoegd). Aanleiding om met stadslandbouw aan de slag
te gaan was onder andere;
- verbeteren van de gezondheid van de inwoners van Rotterdam
- bevorderen sociale cohesie d.m.v. buurt- en volkstuinen
- stimuleren duurzame economie (think global, act local)
- maar ook ruimtelijke ontwikkeling => groene buitenruimte en uitloopgebieden.
Bij de uitloopgebieden wordt nadrukkelijk gekeken naar de Zuid-Hollandse Eilanden. 

De gemeente Rotterdam heeft  met name een faciliterende rol  gehad om initiatieven van
burgers, ondernemers (horeca en landbouw) en vertegenwoordigers vanuit natuur en cultuur
mogelijk  te  maken.  Mede  naar  aanleiding  van  alle  initiatieven  is  de  gemeente  op
handelsmissie geweest naar omliggende regio’s. Het voormalige college was hier heel actief
in. Hoe het nieuwe college hier verder vorm aangeeft is nog even afwachten. Ondanks dat
ziet  Kees zeker mogelijkheden om de relatie stad (Rotterdam)-platteland (Zuid-Hollandse
Eilanden) verder vorm te geven en te versterken.

7) Vragenronde
De voorzitter dankt de sprekers en vat kort samen dat de gekozen thema’s goed aansluiten
om de huidige ontwikkelingen op de Zuid-Hollandse Eilanden en de vraag vanuit de stad. De
voorzitter vraagt de aanwezigen welke kansen zij zien. De heer Engelbert draagt het idee
van “Smuleiland” aan. Door onder meer dijken in te planten met inheemse vruchtdragende
soorten wordt  het  landschap aantrekkelijker,  wordt  de biodiversiteit  bevorderd en kunnen
recreanten zelf vruchten plukken.
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Door mevrouw Evers wordt genoemd volkstuinen voor bewoners van de stad, die daar op
een  wachtlijst  staan  of  volksboerderijen  waarbij  de  boer  de  volkstuinen  voor  een  groep
mensen onderhoudt. 

De heer Van Oorschot merkt op dat initiatieven niet kleinschalig hoeven te zijn. Juist voor de
kwalitatief  hoogwaardige  producten  van  de  professionele  landbouw  op  de  ZHE  kan
Rotterdam  een  goede  afzetmarkt  bieden.  Daarnaast  moet  ook  worden  gewerkt  aan  de
bekendheid van de eilanden in Rotterdam als zeg maar de “Groene longen van de Stad” en
aantrekkelijk uitloopgebied. De eilanden zijn onbekend bij de meeste inwoners, daar valt nog
een wereld te winnen. Dit is een proces dat continue aandacht vraagt. 

8) Sluiting (21.30 uur)
De voorzitter ziet deze avond als een eerste aanzet om te komen tot een breed gedragen
Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) die we met trots aan de provincie kunnen aanbieden.
De werkgroep gaat nu verder en maakt daarbij graag gebruik van uw kennis, ervaring en
netwerk. De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng. Een ieder krijgt het verslag
toegezonden. 
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