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Verbinden, samenwerken, innoveren, transformeren… 

Het zijn woorden die we tegenwoordig graag horen en die ook 
veelvuldig gebruikt worden. Maar het blijven holle frasen als je ze 
niet aan mensen weet te verbinden. Het zal u niet verbazen dat ook 
in deze Lokale Ontwikkelingsstrategie van LEADER Zuidwest Twente 
gretig gebruik wordt gemaakt van deze woorden. Dat doen we echter 
bewust. Omdat we er van overtuigd zijn dat wij – LAG LEADER 
Zuidwest Twente – samen met de inwoners in het gebied invulling 
kunnen geven aan deze woorden. 

De inwoners in ons gebied staan centraal, omdat we het voor u doen.
Samen willen we werken aan het leggen van verbindingen op 
allerlei niveaus om zo de energie die er in het gebied is aan te 
spreken. Energie bij de mensen, bij de (project)initiatiefnemers, bij 
(maatschappelijke) organisaties, instellingen, ondernemers en ook 
overheden. Alleen door te verbinden en samen te werken kan deze 
energie vrijkomen, zodat het voor ons allemaal gaat werken en we er 
samen van kunnen profiteren. 

Wij willen de komende jaren met energie werken aan gebieds-
ontwikkeling in Zuidwest Twente. De Lokale Ontwikkelingsstrategie is 
daarbij onze leidraad, onze focus. We hebben er zin in om van start te 
gaan. Het (lokale) heft in eigen handen te nemen en te onthouden:  
dat wie ’t van de leu mot hebb’n. 

H. (Hidde) Visser,
Tijdelijk voorzitter LAG LEADER Zuidwest Twente i.o.
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1.1 UITKIJKEN NAAR LEADER 3
Welkom in Zuidwest Twente! Het gebied waar het groen nog de boventoon voert, maar dit 
verassend weet te combineren met de dynamiek van de stad. Het gebied waar de mensen nog 
sterk sociaal verbonden zijn in een rijk en bloeiend verenigingsleven, of gewoon in de buurt. 
Het gebied dat haar historie koestert, maar tegelijkertijd weet te vernieuwen. Een gebied 
waar kinderen nog de keuze hebben tussen gamen of buiten spelen, gewoon omdat het 
kan. Als één ding als een paal boven water staat, dan is het dat wij trots zijn op ons gebied. 
Trots op de tradities, de rust en de ruimte. De nuchterheid van het volk, het aanpakken en 
samen ergens weten te komen. Onder de oppervlakte bruist en borrelt het van de initiatieven. 
Initiatieven die klaar liggen om met een (kleine) financiële impuls uit te groeien tot mooie 
parels. Parels in het landschap van Zuidwest Twente, parels in het sociale landschap. Want 
dat is wat wij voor ogen hebben met LEADER3: kleine initiatieven net dat ene zetje geven 
waardoor ze kunnen groeien, kunnen gaan bloeien. ‘You can’t start a fire without a spark’.

Laat LEADER3 de vonk voor ons gebied zijn, waarmee we prachtige initiatieven kunnen 
realiseren. Waarmee we partijen, organisaties maar vooral mensen met elkaar kunnen 
verbinden. Waarmee we het midden- en kleinbedrijf (MKB) weten te stimuleren en kennis 
met elkaar weten te delen. Zo kunnen we ook jongeren betrekken bij uitdagingen in het 
gebied, zodat talent ontwikkeld wordt. Zodat samenwerken en verbinden leidt tot sociale 
impulsen, (meer) economische activiteiten en een bloeiende uitwisseling tussen de stad 
en het platteland. Tot projecten die geworteld zijn in lokale gemeenschappen en daardoor 
respect hebben voor de omgeving. Laten we vooral samen op zoek gaan naar die innovatie in 
sociale structuren en de kwaliteit van sociale voorzieningen waardoor Zuidwest Twente ook in 
de toekomst die fantastische plek blijft om te wonen, werken, studeren en te leven!

1.2 INTERACTIEF PROCES
Dat wat LEADER Zuidwest Twente wil bereiken staat nu helder op papier, maar is een 
product van een lang gebiedsproces dat zijn wortels heeft in 2012. In een periode van 
drie jaar zijn vele interactieve sessies in het gebied gehouden (figuur 1) en zijn honderden 
mensen benaderd, gehoord en bevraagd over wat volgens hen kansen voor het gebied zijn, 
maar ook de uitdagingen. Ambities zijn benoemd, een focus is aangebracht, strategieën zijn 
uitgestippeld. Enerzijds was dit om vorm te geven aan de voorliggende Lokale Ontwikkelings 
Strategie LEADER Zuidwest Twente, anderzijds om vorm te geven aan een integrale en 
multisectorale gebiedsagenda voor Zuidwest Twente die nu bekend staat als ‘Groene 
Metropool Twente’1. 

Om de LEADER-agenda vorm te geven zijn parallel aan het gebiedsproces speciale LEADER-
bijeenkomsten gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de focusthema’s benoemd en is de 
ambitie voor LEADER Zuidwest Twente uitgesproken. Er is samen gezocht naar hetgeen ons 
bindt. Kenmerken van het gebied en criteria voor projecten zijn benoemd. Criteria waaraan 
projecten ons inziens moeten voldoen om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van 
Zuidwest Twente gelet op de kansen en uitdagingen die voor ons liggen.

#1 DEEL I-A
NAAR EEN NIEUWE PERIODE!

[1] Zie www.twentsekracht.nl voor gebiedsvisie 2014 - 2020. Voorheen genoemd Twentse Kracht
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Het initiatief om te komen tot een gezamenlijke Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) voor de 
LEADER-gebieden Zuid en West Twente als één gebied2 is geïnitieerd door beide LAG’s uit 
de LEADER-periode 2007-2013. Er is een adviesgroep opgericht die samen met betrokken 
ambtenaren van gemeenten hebben gewerkt aan de uitvoering van een omvangrijk proces 
om te komen tot een lokale ontwikkelingsstrategie. De huidige LOS is een product van de 
inwoners van Zuidwest Twente, die vertegenwoordigd worden door de nieuw gevormde LAG 
(maart 2015) en daar ook vastgesteld is (9 april 2015).

Figuur 1: Overzicht gebiedsbijeenkomsten 
Zuid en West Twente (2013 - 2015)

Rijssen-Holten: 
werkbijeenkomst 

(2013) 
+/- 30 pers. 

Borne: 
werkbijeenkomst 

(2013) 
+/- 20 pers. 

Borne: 
werksymposium 

(2013) 
+/- 120 pers. 

Borne:
LOS-bijeenkomst 
LEADER 3 (2014) 

+/- 65 pers. 

Twenterand: 
5 bijeenkomsten 

(2013) 
+/- 90 pers. 

WT4: 
werkbijeenkomst 

(2013) 
+/- 30 pers. 

Almelo: 
werkbijeenkomst 

(2013) 
+/- 50 pers. 

Ypelo: 
werkbijeenkomst 

(2013) 
+/- 30 pers. 

Hoge Hexel: 
LOS-bijeenkomst 
LEADER 3 (2015) 

+/- 50 pers.

Enter: 
bijeenkomst LAG’s 

Zuid en West Twente 
(LEADER 2, 2014) 

+/- 30 pers. 

Delden: 
regionale 

conferentie (2012) 
+/- 100 pers. 

Hof van Twente: 
werkbijeenkomst 

(2013) 
+/- 20 pers. 

Haaksbergen: 
werkbijeenkomst 

(2013) 
+/- 30 pers. 

Het Lankheet: 
expertmeeting 

(2012) 
+/- 40 pers. 

Goor: 
8 bijeenkomsten 

Adviesgroep LEADER 3 
Twentse Kracht 
(2014 – 2015)

8 pers.

[2] Zuidwest Twente bestaat uit de gemeenten Almelo, Borne, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente,   
 Enschede, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Twenterand, Wierden
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#2 DEEL I-A
LEADER-GEBIED ZUIDWEST TWENTE

Figuur 2: Gebiedskaart Zuidwest Twente

2.1 GEBIEDSBEGRENZING
Zuidwest Twente omvat de 7 volledige plattelandsgemeenten Borne, Haaksbergen, Hof van 
Twente, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Twenterand, Wierden en de buitengebieden van de 
3 stadsgemeenten Almelo, Hengelo en Enschede. Het gebied heeft meer dan de maximaal 
150.000 inwoners die LEADER voorschrijft. Toch is het een logische keuze om dit gebied 
met 190.551 inwoners3 als één LEADER-gebied te beschouwen. De regio Twente kent qua 
geografische ligging, sociale samenhang en (bestuurlijke) samenwerkingsvormen een aantal 
herkenbare gebieden te weten: Noordoost Twente en Zuidwest Twente die op een natuurlijke 
wijze worden gescheiden door de Twentse stedenband Almelo, Hengelo en Enschede. 

[3] CBS Bevolkingsontwikkeling; stand volgens laatste verwerkte gegevens (31.12.2013) 
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Onderbouwing begrenzing
De LEADER gebieden West Twente en Zuid Twente hebben in de periode 2007-2014 
vanwege programma-eisen nog afzonderlijk van elkaar gefunctioneerd. Dit ondanks de toen 
al aanwezige wens om meer samen te werken. Dit heeft inmiddels vorm gekregen door een 
gezamenlijk programma van de 10 gemeenten voor het landelijk gebied in Zuidwest Twente 
binnen de Groene Metropool Twente. De door de EU gewenste professionaliseringsslag 
van LEADER voor de periode 2014-2020 hebben de gemeenten in Zuidwest Twente ertoe 
aangezet om expertise binnen de bestuurlijke Groene Metropool Twente te verbinden met één 
LEADER gebied Zuidwest Twente.  
De kernen van Enschede, Hengelo en Almelo vallen nadrukkelijk buiten het LEADER-gebied 
omdat zij meer dan 30.000 inwoners hebben (bijlage 7). De stadsranden inclusief dorpen 
die tegen de stad aanliggen, vallen wel binnen het LEADER-gebied, ook ter versterking van 
de stad en landrelatie. Ten opzichte van de LEADER-periode 2007-2014 is deze situatie niet 
gewijzigd. 

Fysiek
Het gebied Zuidwest Twente kenmerkt zich door duidelijk herkenbare natuurlijke grenzen 
en fysieke barrières. Aan de zuidzijde waar het gebied grenst aan de provincie Geldenland 
(regio Achterhoek), aan de oostzijde aan Duitsland (Kreis Nordhorn en Kreis Borken), aan de 
noordoostzijde aan het Nationaal landschap Noordoost Twente, aan de noordzijde aan regio 
Noordoost en Noordwest Overijssel en aan de westzijde aan de stedendriehoek Apeldoorn, 
Deventer, Zutphen en het fysieke Nationaal landschap de Sallandse Heuvelrug). 

Cultureel
De culturele identiteit van Zuidwest Twente kenmerkt zich door het gebruik van de 
Twentse taal, gebruiken en tradities in vergelijking met andere regio’s. De typische Twentse 
cultuurhistorische bebouwing, vele landgoederen, Industriële Erfgoed, coulisselandschap, 
kastelen en havezaten en de rivier de Regge zijn typische kenmerken van het (toeristische) 
landschap Zuidwest Twente en daarmee ook onderscheidend ten aanzien van de omliggende 
regio’s. 

Functioneel
Voor veel voorzieningen zijn de inwoners van Zuidwest Twente georiënteerd op de steden 
Almelo, Hengelo en Enschede. De steden bieden een ruim aanbod op gebied van zorg, 
onderwijs, cultuur, sport en werkgelegenheid. De 7 plattelandsgemeenten werken op dat 
gebied nauw samen met de steden. 

Institutioneel
De bestuurlijke programma’s van de gemeenten zijn verbonden door de Regio Twente. De 
thema’s op gebied van plattelandsontwikkeling voeren de gemeentelijke organisaties in 
Zuidwest Twente uit binnen de Groene Metropool Twente. De gemeenten in Zuidwest Twente 
werken nauw samen met het Waterschap Vechtstromen en Waterschap Rhijn en IJssel. In 
het netwerk wordt goed samengewerkt met LTO en Rabobank West, Midden Twente en Zuid 
Twente. De gebiedsgrenzen van deze organisaties vallen samen met het LEADER gebied.
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Hoe vaker deze grenzen (institutioneel, fysiek, cultureel, functioneel) samenvallen, des te 
sterker is de identiteit van de regio. Zuidwest Twente is een coherent gebied. Daarom kiezen 
wij voor deze begrenzing. 

Deze gemeenten hebben het initiatief genomen om gezamenlijk de grote opgaven en 
uitdagingen die in het gebied liggen aan te pakken. Uit een intensief en interactief 
proces van burgers, belangenpartijen en organisaties4 – waaruit onder aansturing van een 
adviesgroep ook deze LOS tot stand is gekomen – is gebleken dat samen optrekken de enige 
manier is om het platteland aantrekkelijk en leefbaar te houden: er komen (gemeente)grens 
overstijgende vraagstukken op ons af die vragen om een gezamenlijke (interactieve) aanpak. 
Samenwerken en verbinden zijn daarbij de sleutelwoorden. Zuidwest Twente wil samenwerken 
om de volgende uitdagingen aan te gaan: 
• Leefbaarheid (kleine) kernen en buitengebied met het oog op vergrijzing en krimp;
• Relatie van leefbaarheid en het voorzieningenniveau (kwaliteit);
• Behouden van jeugd en jongeren in het gebied (werkgelegenheid); 
• Verzilveren van de kansen op het platteland in relatie met de stad; 
• Realiseren van een nieuwe dynamiek tussen stad en land. 

Maar Zuidwest Twente wil vooral ook samenwerken omdat we ons realiseren dat we ieder 
afzonderlijk het antwoord op deze uitdagingen niet hebben; niet op het platteland, maar ook 
niet in de stad. Deze relatie tussen stad en land biedt mogelijkheden voor Zuidwest Twente 
om te werken aan uitdagingen als vergrijzing, het vasthouden van jongeren, verschuiving 
van economie en werkgelegenheid en de kwaliteit van voorzieningen in kleine kernen. 
Vraagstukken overigens die niet op zichzelf staan, maar ook voorkomen in aangrenzende 
gebieden als Noordoost Twente en Salland, in het Duitse grensgebied of bijvoorbeeld in de 
Achterhoek (Gelderland). Samenwerking met LEADER-groepen in deze gebieden ligt dan ook 
voor de hand. Met het LEADER-gebied Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden in Duitsland is 
een intentieverklaring getekend (bijlage 1).  

Specifiek voor Zuidwest Twente is juist de interactie tussen stad en land, die in de 
toekomst nog veel meer kan brengen. LEADER Zuidwest Twente focust zich op de nationaal 
aangewezen hoofdthema’s krimp, nu of in de nabije toekomst en stad-land relaties die een 
bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van het platteland. LEADER Zuidwest Twente 
heeft ervoor gekozen om deze nationale thema’s te vervlechten in de hoofddoelstellingen 
(Hoofdstuk 3, §3.1.1). Door uitvoering te geven aan de hoofddoelstellingen wordt er invulling 
gegeven aan de nationale thema’s.      

2.2 GEBIEDSANALYSE

2.2.1 SWOT-analyse en ontwikkelingsmogelijkheden
Tijdens verschillende werksessies met de inwoners zijn de sterkten, zwaktes, kansen en 
bedreigingen voor dit gebied benoemd. Met als doel om zo een duidelijk mogelijke focus voor 
het gebied te benoemen. Dat we in dit gebied liever praten over ‘uitdagingen’ en niet over de 
‘zwaktes en bedreigingen’ zegt al iets over de instelling van de Twentenaar. Alleen dat is al 

[4] In het proces zijn o.a. de volgende partijen betrokken: buurtschaps- en dorpsraden, LTO, 
 Landschap Overijssel, landgoederen, natuurorganisaties, recreatief-toeristisch bedrijfsleven, 
 financieel adviseurs, LAG’s, onderwijs, overheden, woningbouwcorpora-ties, gebiedsmakelaars en
 energiecoöperaties. 
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een sterkte van het gebied: denken in kansen en mogelijkheden. Want dat is wat we willen 
doen; werken aan onze uitdagingen zodat we samen een mooie toekomst hebben in een 
prachtig gebied!

Sterkten
De economische kracht van Zuidwest Twente is te vinden in het ondernemerschap van de 
mensen en de mentaliteit van aanpakken. Dat is ook terug te vinden in de economische 
cijfers. Het aantal startende ondernemingen is in de periode 2008-2013 sterk toegenomen. 
Er zijn steeds meer hoger opgeleiden, dat percentage is in de laatste tien jaar gegroeid van 
19% naar 25%5. Er heerst een cultuur van noaberschap; de sociale netwerken zijn nog hecht 
en sterk. Het MKB is op het platteland en in de kleine kernen goed vertegenwoordigd. De 
plaatselijke economie en de hechte sociale structuren kennen een wisselwerking met elkaar; 
doordat de inwoners elkaar goed kennen en daardoor elkaar ‘gunnen’, kan ook de plaatselijke 
economie floreren. Dit zijn de plaatselijke motoren die in Zuidwest Twente niet alleen de 
economie, maar ook bijvoorbeeld het verenigingsleven of het vrijwilligerswerk aanjagen. De 
netwerkdichtheid is hier groot. 

Doordat gemeenschappen elkaar nog echt kennen is er een grote sociale verbondenheid 
wat maakt dat Twentenaren graag hier blijven wonen en werken, of op een latere leeftijd 
terugkeren. Daar draagt ook de (schone) leefomgeving, de rust en de gemoedelijkheid aan 
bij. Die rust en gemoedelijkheid zoeken de inwoners uit de stad graag op in de omliggende 
plattelandsgemeenten. Het is de stad-plattelandcombinatie die Twente onderscheid van 
de omliggende plattelandsregio’s. De aanwezigheid van kennisinstituten zoals de Twente 
University, Saxion Hogescholen, middelbaar beroepsonderwijs ROC, Agrarisch Onderwijs 
AOC en aanverwante opleidingen bieden veel opleidingskansen en werkgelegenheid. Het 
Kenniscentrum Twente, onderdeel van de UT staat open voor samenwerking op diverse 
terreinen en legt verbindingen tussen bedrijven, overheidsorganisaties, kennisorganisaties en 
maatschappelijke instellingen in stad en platteland.

Zwakten
Hoewel we een sterk ondernemerschap kennen, blijft de economische ontwikkeling in 
(Zuidwest) Twente achter ten opzichte van de landelijke trend. Twente heeft te kampen met 
een groeiende werkloosheid. Dit geldt voor alle opleidingsniveaus, maar vooral onder de 
middelbaar opgeleide beroepsbevolking. Daar ligt het werkloosheidspercentage 21% hoger 
dan het landelijk gemiddelde.6 Aan de ene kant weten we dus onze jongeren hoger op te 
leiden maar de ambachtelijke beroepen (MBO’s) steeds slechter in te vullen: Twente wordt 
slimmer, maar de (industriële) nijverheid staat onder druk. Dit is ook terug te zien in de 
economische cijfers voor Zuidwest Twente. In de voor dit gebied grote en traditionele sectoren 
als industrie, landbouw en bouwnijverheid is de werkgelegenheid fors gedaald (figuur 3).7 
Verwachting is dat de werkgelegenheid in deze sectoren nog verder zal krimpen. Terwijl dit 
niet gecompenseerd wordt door werkgelegenheid in de high-tech (kennis) sector.8 Sectoren 
die in de lift zitten zijn detailhandel (o.a. opkomst van webwinkels), zakelijke diensten 
(toename zzp’ers) en de zorg (figuur 3).

[5] www.twenteindex.nl
[6]  http://www.twenteindex.nl/15-werkloosheid/122-geregistreerde-werkzoekenden-naar-opleidingsniveau
[7] http://overijssel.databank.nl
[8] www.twenteindex.nl
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Figuur 3: Daling en stijging van 
werkgelegenheid in % t.o.v. totaal aantal 
banen in Zuidwest Twente in de sectoren 
industrie (-3%), landbouw (-2.8%), 
bouw (-1.8%) en detailhandel (+3.5%), 
zakelijke dienstverlening (+1.5%) en 
zorg (+1.1%). Bron: overijssel.databank.nl

Enerzijds hebben we te maken met de krimp van voor Zuidwest Twente dominante 
sectoren, maar tegelijkertijd biedt juist de groene omgeving nieuwe perspectieven en 
ontwikkelmogelijkheden voor de groeiende sectoren. Deze kunnen een prima basis hebben op 
het platteland. 

Een afname van de bevolking in het landelijk gebied en een relatief sterke vergrijzing leveren 
hele andere uitdagingen op. Het is niet zozeer de krimp (prognose van 191.044 inwoners 
in 2015 naar 188.256 inwoners in 2040)9 maar vooral de grijze druk die ontstaat in de 
toekomst dat dit gebied voor grote uitdagingen stelt. De onderstaande figuren laten dat in één 
oogopslag zien: 

Figuur 4: Prognose bevolkingsgroei Zuidwest 
Twente landelijk gebied. 
Bron: overijssel.databank.nl

[9] http://overijssel.databank.nl
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Figuur 5: Prognose bevolkingsgroei Zuidwest 
Twente incl. steden voor 2015 en 2040 per 
gemeente. 
Bron: overijssel.databank.nl

In de lijndiagram van figuur 4 wordt duidelijk dat de bevolkingsopbouw van Zuidwest Twente 
verschuift van de groep 45 - 64 jarigen naar 75 jaar en ouder. Deze verschuiving springt ook 
in het oog bij de staafdiagram van figuur 5. Daarnaast laat deze diagram zien dat de jeugd 
(15 t/m 29 jaar) zich vestigt in de stad. Er ontstaat een dubbele ‘vergrijzende’ druk in het 
landelijk gebied. De jeugd en jongeren trekken weg (studie, werk en voorzieningen) en keren 
op latere leeftijd pas weer terug (rust, ruimte en omgeving), tegelijkertijd wordt de inwoner 
van Zuidwest Twente ouder. 

Deze grote uitdagingen met betrekking tot het economische perspectief en de vergrijzing 
van het gebied zijn nu al zichtbaar. De financiële mogelijkheden van lokale overheden lopen 
achteruit. Openbare (sociale) voorzieningen staan onder druk en ook leegstand van winkels en 
bedrijfsgebouwen is duidelijk zichtbaar, vooral in kleinere kernen.

Kansen
In Zuidwest Twente is de stad altijd dichtbij en het platteland nooit ver weg. Deze combinatie 
tussen stad en land biedt vooral kansen. Kansen voor sociale voorzieningen maar ook voor 
het MKB. Clustering van kleinschalige, lokale maatschappelijke voorzieningen bijvoorbeeld, 
biedt kansen om de leefbaarheid in het landelijk gebied te vergroten. Grote (culturele) 
voorzieningen zijn te vinden in de goed bereikbare steden. Ook beschikken de binnensteden 
over een aantrekkelijk winkelaanbod. Inzetten op de kwaliteit van lokale, kleinschalige 
voorzieningen die direct van invloed zijn op leefomgeving en woongenot in de kleine kernen 
en op het platteland is dan een must. Daarnaast biedt het landelijk gebied unieke kansen 
voor kleine bedrijvigheid (MKB), bijvoorbeeld in het centrum van plattelandsgemeenten, 
kleine kernen en ook op (voormalige) agrarische erven. 

Twente en het platteland hebben een multifunctioneel karakter: een plaats om te werken, te 
wonen en te recreëren. Er is een constante wisselwerking tussen de stad en het platteland. 
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Twente kent een grote mobiliteitsstroom, die voornamelijk in het eigen gebied plaatsvindt. 
83% van de werkende Twentenaren werkt in het eigen gebied, waarvan het merendeel 
(56%) in de steden Almelo, Enschede en Hengelo. Maar liefst 97% van de inwoners van 
Twente, winkelt ook in Twente. Ook hiervan trekt het leeuwendeel naar de drie steden: 52%. 
Beide percentages geven aan dat er vanuit de plattelandsgemeenten een grote trek naar 
de stedelijke gemeenten plaatsvindt. Andersom is echter ook het geval. Recreëren doen we 
in Twente vooral buiten de steden. Het grootste deel (56%) van de inwoners van Twente 
recreëert buiten de drie grote steden. Buiten Twente is de Duitse grensstreek het populairst.10 

De wisselwerking tussen stad en land laat zich ook terugzien in de kansen voor 
werkgelegenheid. Uit de mobiliteitsstroom blijkt al dat het merendeel naar de stad trekt voor 
werkgelegenheid. 

Tabel 1: Aantal banen per sector, platteland ten opzichte van steden in 2014. Bron: overijssel.databank.nl 

Totaal aantal banen per sector, stad versus landelijk gebied (2014)

Netwerkstad Twente Zuidwest-Twente

Totaal aantal banen 189.597 71.648

Agrarische sector 1.157 4.649

Delfstoffenwinning 367 28

Industrie 29.056 10.555

Energiesector 481 19

Watermanagement 725 244

Bouwnijverheid 9.181 7.860

Groot- en detailhandel 35.893 17.647

Vervoer en opslag 6.407 2.974

Horeca 7.314 3.509

Informatie en communicatie 4.488 826

Financiële instellingen 2.609 998

Onroerend goed sector 1.582 313

Advies & Onderzoek sector 14.477 3.871

Overige zak. Dienstverlening 8.370 2.613

Openbaar bestuur 9.796 1.674

Onderwijs 15.814 3.339

Zorgsector 35.542 7.607

Vrije tijd sector 3.024 1.467

Overige dienstverlening 3.314 1.455

Uit bovenstaande tabel wordt duidelijk dat de steden meer werkgelegenheid bieden ten 
opzichte van het platteland. Ook bieden zij werkgelegenheid in andere sectoren. Opvallende 

[10] www.mobiliteitsstromentwente.nl
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uitschieters zijn de zorgsector en het onderwijs, maar ook de industrie en advies en 
onderzoeksector. Alleen in de agrarische sector zijn de rollen omgedraaid en biedt het 
platteland aanzienlijk meer werkgelegenheid. 

Het is een grote kans om het omliggende platteland meer voorzienend te laten zijn voor de 
stad. Vooral in de zin van voedselproductie: slow-food, kleine ketens en streekproductie. 
Identiteit van voedsel wordt steeds belangrijker, we gaan steeds meer waarde hechten aan 
woorden als ‘puur’, ‘eerlijk’ en ‘ambacht’. Dit zijn juist de kwaliteiten die ook voor het 
platteland staan. Een nieuwe impuls tussen stad en land is noodzakelijk om deze kansen 
te verzilveren, zodat de (lokale) economie een impuls krijgt maar ook over en weer kennis 
uitgewisseld wordt. 

Het is van belang dat kennis kan circuleren, zodat de (plaatselijke) economie kan opbloeien. 
In het kielzog trekt dit de instandhouding of hernieuwde invullingen van (bestaande) sociale 
voorzieningen met zich mee. Daardoor kunnen kleine kernen levendig en aantrekkelijk blijven 
en voorzieningen van niveau blijven aanbieden voor alle leeftijdsgroepen.       

Bedreigingen
Omdat de stad nooit ver weg is legt de aanwezigheid van grote en goede voorzieningen in 
de stad druk op kleine lokale voorzieningen. Tegelijkertijd vergrijst het platteland. Een groot 
aantal vrijwilligers houdt nu nog de maatschappelijke voorzieningen en het verenigingsleven 
op peil. Door vergrijzing en een tekort aan vakbekwame krachten zal dit op termijn onder 
druk komen te staan. Daardoor ontstaat er een verschil tussen stad en land. Kleine sociale 
voorzieningen zijn noodzakelijk voor de leefbaarheid op het platteland en in de kleine kernen. 
Ouderen hebben plaatselijke voorzieningen nodig. Maar ook jonge gezinnen in de vorm van 
goede (basis)scholen. Dat betekent dat er goed gekeken moet worden naar de digitale en 
fysieke bereikbaarheid en daarmee levensvatbaarheid van basisvoorzieningen. 

Met internet kan een deel van ontbrekende voorzieningen op het platteland worden 
opgevangen. Voor marktpartijen is aanleg en exploitatie van een glasvezelnet 
onrendabel. Naast bewoners ondervinden vooral ondernemers veel hinder van een trage 
internetverbinding. Dit staat bedrijfsontwikkeling en innovatie in de weg. Ook onvoldoende 
zicht op financiering van nieuwe initiatieven en bedrijvigheid – onder andere door een 
terughoudend beleid binnen de bancaire sector – leidt tot een stagnatie in nieuwe 
projectinitiatieven. Investeringen van bedrijven concentreren zich vooral in de steden. 
Mogelijkheden op het platteland blijven onzichtbaar, terwijl daar wel degelijk kansen liggen. 
Het platteland zal meer in de etalage gezet moeten worden als gebied waar kansen liggen, 
ook voor het MKB. 
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Ontwikkelingsperspectief
Uit de gebiedsanalyse (SWOT) in de voorgaande paragraaf komen een aantal prioriteiten naar 
voren waarop LEADER Zuidwest Twente zich wil richten. Ten eerste is er behoefte aan lokale 
maatschappelijke voorzieningen om de groeiende groep ouderen van zorg te kunnen voorzien. 
Maar ook om de (kleine) kernen sociaal en economisch vitaal te houden. Hierbij wordt meer 
en vaker beroep gedaan op vrijwilligers. Juist door de inzet van vrijwilligers kunnen weer 
nieuwe verdienmodellen ontstaan die nieuwe bedrijvigheid aantrekken.  

De ligging van het LEADER-gebied Zuidwest Twente ten opzichte van de drie grote steden 
Almelo, Enschede en Hengelo bieden unieke kansen. De steden bieden werkgelegenheid 
in andere sectoren ten opzichte van het platteland. Juist door deze steden is er ook een 
grote groep gebruikers die gebruik maken van de diensten van het platteland. Dit biedt 
perspectieven voor de economische ontwikkeling op het platteland, dat bijzondere locaties 
kent voor (nieuwe) bedrijvigheid voor het MKB evenals voor recreatie en toerisme. Tevens 
liggen er kansen voor de agrarische sector op het gebied van streekproductie. Deze voor 
Zuidwest Twente belangrijke ontwikkelmogelijkheden en – perspectieven worden verder 
uitgewerkt in hoofddoelstellingen in hoofdstuk 3. 

2.2.2 Krachtenveld analyse

Groene Metropool Twente
De tien gemeenten in Zuidwest Twente werken in de Groene Metropool Twente gezamenlijk 
met waterschappen, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties in een drie-eenheid 
(Krachtig Twente11 – LEADER Zuidwest Twente – Groene Kennispoort Twente, zie ook § 3.1.2) 

• Ontgroening bevolking, afname jongeren
• Druk op sociale voorzieningen
• Instandhouding lokale voorzieningen
• Moeilijke financiering
• Kwaliteit zorg
• Vergrijzing
• Toenemende leegstand

• Ondernemerschap en sterk MKB
• Kennis en kennisinstellingen
• Hechte sociale netwerken; groot sociaal 

vangnet
• Combinatie stad-land
• Gebruik (culturele) voorzieningen stad
• Mobiliteit

• Combinatie stad - land
• Kleine bedrijvigheid (MKB’s)
• Nieuwe relatie land - stad
• Mobiliteit
• Recreatie platteland t.o.v. stad
• Samenwerking met aangrenzende regio’s

• Economische ontwikkeling en 
werkloosheid

• Beperkt banenperspectief platteland
• Verdwijning ambachten
• Vergrijzing bevolking

bedreigingen sterkten

kansen zwaktes

Ontwikkelingsmogelijkheden 

De SWOT-analyse kan schematisch als volgt weergegeven worden: 

[11] Voorheen genoemd Twentse Kracht
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aan gebiedsontwikkeling op regionale schaal met een lokale uitvoering. Door gezamenlijk 
op te trekken en te organiseren wordt er efficiënt samengewerkt en is er in een vroegtijdig 
stadium zicht op gebiedsinitiatieven. LEADER Zuidwest Twente is daarmee een van de 
(zelfstandige) actoren binnen de gebiedsorganisatie Groene Metropool Twente met haar eigen, 
unieke programma. 

Sociaal kapitaal; de kracht van de inwoners
Zuidwest Twente kent sterke netwerken die – mede ook door de inzet van LEADER in 
de afgelopen perioden – effectief bijdragen aan de vitaliteit en leefbaarheid van het 
landelijk gebied. Dit zijn sterke netwerken in het sociale (verenigings)leven, maar ook in 
het bedrijfsleven; er zit een groot overlap tussen deze sociale en professionele netwerken. 
Twente kent één van de grootste netwerkdichtheden van Europa, ook wel het sociaal kapitaal 
genoemd. Juist dit sociaal kapitaal is een kracht van Twente voor de toekomst. In informele 
netwerken worden onder andere ook contacten met het bedrijfsleven gelegd en het stimuleert 
samenwerking. Samenwerking is goed voor economie en innovatie, maar ook voor de vitaliteit 
van kleine kernen. Ook met het zicht op sociale verbanden en structuren. Sociale (ver)binding 
op lokaal niveau is van belang voor een gebied waarin vergrijzing een uitdaging is. Zeker 
ook gelet op het in stand houden van (basis) voorzieningen om een gemeenschap, kern of 
buurt leefbaar te houden. Inwoners van Zuidwest Twente staan dus centraal. Dat is ook waar 
LEADER Zuidwest Twente voor staat, lokale ontwikkeling door lokale inwoners. Een bottom-
up benadering vraagt actieve inzet van de inwoners in het gebied. Tegelijkertijd zijn zij ook 
degenen die direct profijt hebben van deze lokale aanpak.  

Maatschappelijk middenveld
Van een sterk sociaal kapitaal is het een kleine stap naar een sterk maatschappelijk 
middenveld. Maatschappelijke organisaties zijn goed vertegenwoordigd in Zuidwest 
Twente en kennen dwarsverbanden met regionale en plaatselijke organisaties. Het 
maatschappelijk middenveld is en wordt nauw betrokken bij de gebiedsontwikkeling 
in Zuidwest Twente. Dat is ook terug te zien in de deelname van maatschappelijke 
organisaties aan de gebiedsbijeenkomsten: buurtschapspen en dorpsraden, LTO, Landschap 
Overijssel, landgoederen, natuurorganisaties, recreatief-toeristisch bedrijfsleven, LAG’s, 
woningbouwcorporaties, gebiedsmakelaars en energiecoöperaties.  

Doelcoöperaties
Een nog relatief nieuw maar sterk opkomend terrein zijn de doelcoöperaties, waarvan 
energiecooperaties misschien wel het meest herkenbare voorbeeld zijn. Steeds vaker vinden 
inwoners elkaar in de vorm van coöperaties. Doelcoöperaties bevinden zich op het speelveld 
tussen overheid en inwoners en spelen in op veranderende rollen in de maatschappij. Er moet 
sterk rekening gehouden worden met deze nieuwe verhoudingen tussen overheid, organisaties 
en inwoners. Het laat zien dat inwoners prima in staat zijn om belangrijke taken en zaken 
zelf te regelen. Voorbeelden van dergelijke doelcoöperaties in Zuidwest Twente zijn - naast 
de eerder genoemde energiecoöperaties - bijvoorbeeld ook zorgcoöperaties en het Collectief 
Midden Overijssel, waarin plaatselijke natuurverenigingen vertegenwoordigd zijn. 
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3.1 STRATEGIE EN HOOFDDOELSTELLINGEN 
LEADER Zuidwest Twente zet in op de algemene thema’s krimp en stad-land relaties12, 
maar vindt het noodzakelijk om hierbinnen nog meer focus aan te brengen zodat we die 
vonk kunnen zijn voor lokale groei, zowel economisch als sociaal. In Twente hebben stad 
en platteland zich sterk naast elkaar ontwikkeld. De uitdaging is nu om meer gezamenlijk 
op te trekken en elkaars kwaliteiten te benutten. Een Twentse stad zonder haar groene 
buitengebied is een stad als elke andere. Stad en land versterken elkaar en vormen samen 
het karakter van Twente. Door vernieuwde samenwerking en verbindingen te realiseren en 
naar balans en samenhang tussen twee werelden te zoeken kunnen sociale en economische 
uitdagingen het hoofd worden geboden. Dit willen we in Zuidwest Twente bereiken door:

1. Levendige gemeenschappen te houden of te creëren13;
2. Bedrijvigheid in het buitengebied te versterken14;
3. Zuidwest Twente als een boeiende omgeving voor recreant en toerist te profileren15;
4. De relatie tussen landbouw, voedsel en stad te verstevigen16;
5. Samenwerkingsprojecten te realisaren17.

3.1.1 Hoofddoelstellingen

1. Het behouden en creëren van levendige gemeenschappen18

De bevolking op het platteland wordt steeds ouder (vergrijzing) en neemt geleidelijk af in 
de komende jaren (krimp). Dit heeft gevolgen voor de leefbaarheid in de kernen en op het 
platteland. Het heeft een directe relatie met het voorzieningenniveau. Om een kleine kern 
sociaal en economisch vitaal te houden is een nieuwe aanpak gewenst. Het gaat daarbij 
om de kwaliteit van (dorps)voorzieningen in plaats van de kwantiteit. Enerzijds nemen de 
voorzieningen in kleine (plattelands)kernen naar verwachting verder af. Hoe houden we 
bijvoorbeeld kwalitatief goede zorg in het buitengebied met een steeds verder terugtredende 
overheid? Anderzijds zal de kwaliteit en bereikbaarheid van (nog) bestaande voorzieningen 
toe moeten nemen. Het is van belang om in te zetten op het behoud van kwalitatief goede 
voorzieningen of het herbestemmen ervan. Hier ligt meer dan voorheen een rol weggelegd 
voor de inwoner zelf. Sociale voorzieningen kunnen in de toekomst alleen met hulp van 
de burger in stand gehouden worden. Om in te spelen op de vergrijzing en krimp in het 
buitengebied, moet er onder andere ingezet worden op de jeugd. Jongvolwassenen zullen 
verleid moeten worden om in Twente (terug te keren om) te wonen en te werken. Dat betekent 
dat er een goed woon- en werkklimaat gecreëerd moet worden op het platteland. Het binden 
van jongeren en jongvolwassenen aan Twente zorgt voor een evenwichtiger bevolkingsopbouw, 
waardoor er meer balans ontstaat tussen stad en platteland. 

#3 DEEL I-A
ONTWIKKELINGSSTRATEGIE

[12] Nationaal indicatief gekozen LEADER-thema’s I) Krimp, nu of in de nabije toekomst en II) stad-land relaties  
 die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van het platteland. 
[13] Thema 9 Maatregelfiche LEADER/CLLD/POP3: Activiteiten of ontmoetingsplaatsen die de sociale cohesie op  
 het platteland vergroten, zeker daar waar men sterker afhankelijk is van nabuurschap.
[14] Thema 4 Maatregelfiche LEADER/CLLD/POP3: Economische impuls bij achterblijvende minder verstedelijkte  
 regio’s
[15] Thema 6 Maatregelfiche LEADER/CLLD/POP3: Het uitbreiden en verbeteren van de (agro)toeristische   
 infrastructuur
[16] Uit POP prioriteit 1
[17] Uitvoering submaatregel 3, beheer en uitvoering LEADER
[18] Met gemeenschappen worden zowel fysieke locaties (zoals bijv. kernen, ontmoetingsplekken) als sociale   
 verbanden (zoals bijv. buurtschappen) bedoeld; de plekken op het platteland waar burgers in gemeenschap  
 met elkaar leven en waar bepaalde (basis) voorzieningen relevant zijn.
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LEADER Zuidwest Twente zet in op (subdoelen): 

Kwalitatief hoogwaardige voorzieningen (kwaliteit gaat voor kwantiteit)

Behoud en herbestemming (basis)voorzieningen 

Verbeteren bereikbaarheid (basis)voorzieningen, zowel digitaal als fysiek 

Bevorderen zelfstandigheid lokale voorzieningen 

Zuidwest Twente staat niet op zichzelf als het gaat om sociale uitdagingen. Zowel de 
aangrenzende regio’s in Duitsland als Noordoost-Twente, Salland en de Achterhoek kennen 
vergelijkbare (sociale) opgaven. Samenwerking met deze gebieden om kennis uit te wisselen, 
praktijkervaringen te delen of gezamenlijk uitvoering te geven aan projecten om de sociale 
opgaven het hoofd te bieden ligt dan ook voor de hand.

2. Het versterken van bedrijvigheid in het buitengebied
Twente kent een rijk industrieel verleden, maar de maakindustrie heeft het zwaar. Voor 
Zuidwest Twente van oudsher grote sectoren als industrie, landbouw en bouwnijverheid 
leveren in ten opzichte van detailhandel (o.a. opkomst van webwinkels), zakelijke diensten 
(toename zzp’ers) en de zorg (groeisectoren).19 Zuidwest Twente biedt goede perspectieven 
en ontwikkelmogelijkheden voor de groeiende sectoren. Deze kunnen een prima basis hebben 
op het platteland, waar ook de agrarische sector van wezenlijk belang is en blijft. Er ontstaan 
mogelijkheden voor uitbreiding van bedrijvigheid op bestaande locaties (nevenactiviteiten; 
bijv. zakelijke dienstverlening, vrijetijdsbesteding, detailhandel, zorg) of nieuwe bedrijvigheid, 
ontstaan uit initiatieven uit de regio. Daarvoor is het noodzakelijk om het buitengebied goed 
te ontsluiten (bereikbaarheid), van goede faciliteiten (internet) te voorzien en dit ook onder 
de aandacht te brengen (etaleren). Het is van belang om in te zetten op de (her)ontwikkeling 
van bestaande locaties in het buitengebied. Nieuwe bedrijvigheid kan ook ontstaan doordat 
bestaande (agrarische) bedrijven op het platteland een grotere afzetmarkt weten te vinden in 
de omliggende steden (slow-food, kleine ketens, streekproductie). Daardoor blijven de ketens 
lokaal en wordt er gehoor gegeven aan de trend ‘puur’, ‘eerlijk’ en ‘ambacht’.     

LEADER Zuidwest Twente zet in op (subdoelen): 

Faciliteren economische initiatieven in het buitengebied

Leveren van een bijdrage aan arbeidsplaatsen in het buitengebied

Ook kijken naar bestaande locaties (transformeren)

Economische groei; behoud of groei van werkgelegenheid

3. De profilering van Zuidwest Twente als boeiende omgeving voor recreant en toerist
Zuidwest Twente heeft veel te bieden. Veel meer dan op dit moment bekend is. Dat geldt 
zowel voor de stedeling in het gebied als de toerist van buiten de regio. In de voorgaande 
LEADER-periode is stevig ingezet op de ontwikkeling en ontplooiing van recreatie en toerisme 
in het agrarisch gebied en lag de nadruk op ontwikkeling van de locaties.20 In Zuidwest 
Twente is de Recreatie & Toerismesector de laatste jaren gegroeid naar 4.717 banen, dat is 

[19] http://overijssel.databank.nl
[20] Zie ook de evaluaties LEADER Zuid Twente en LEADER West Twente (2007 – 2013).
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[21] http://overijssel.databank.nl

6.6% van het totaal aantal banen. De sector is daarmee na de eerder genoemde sectoren 
detailhandel, industrie, bouw, zorg en landbouw de grootste sector in het gebied.21 Bestaande 
initiatieven moeten op een slimme manier met elkaar verbonden worden. Het is voor (kleine) 
ondernemers lastig om een lokaal bedrijf te profileren in een grote ‘markt’. Het (her)uitvinden 
van (bestaande) samenwerkingsverbanden is noodzakelijk om Twente als geheel te profileren. 
(Zuidwest) Twente etaleren is het uitgangspunt; het binden van lokale ondernemers aan het 
beeldmerk van Twente om zo een grotere afzetmarkt te creëren. Het verbinden van bestaande 
initiatieven met als toegevoegde waarde het daadwerkelijk zichtbaar maken van lokale 
ondernemingen. Dat betekent onderlinge samenwerking stimuleren met als doel economische 
groei en behoud of groei van werkgelegenheid in de sector. Er ligt een uitgelezen kans voor 
het verbinden van stad en land (stad-landarrangementen). Maar ook in de verbinding van 
het gebied met achterliggende grensgebied (Duitsland) of omliggende streken (Achterhoek, 
Salland, Noordoost Twente) voor dagtoerisme. Daarnaast zijn er ook cross-overs te maken 
met de waterlopen in het gebied (waterschap); water biedt prachtige kansen voor recreatie en 
toerisme. Beleving van het water wordt vergroot als er langs waterlopen gewandeld, gefietst 
of paardgereden kan worden. Het bekenstelsel is in Zuidwest Twente wijd vertakt en het 
water vindt veelal ook zijn weg door (kleine) kernen of mondt zelfs uit in de stad. Dit thema 
kent duidelijke dwarsverbanden met de thema’s stad-land combinaties en economische 
bedrijvigheid. 

LEADER Zuidwest Twente zet in op (subdoelen): 

Stimulering verbinden en samenwerking van bestaande initiatieven

Gezamenlijke profilering van lokale ondernemingen

Realiseren van stad-land arrangementen

Regio-overschrijdende toeristische activiteiten, kansen aangrenzende Duitsland benutten

Economische groei in de sector; behoud of groei van werkgelegenheid

4. Verstevigen van de relatie tussen landbouw, voedsel en stad
In Twente wordt op kleine schaal hard gewerkt aan het produceren van eerlijke (streek)
producten. Lokale ondernemers weten pure producten op de markt te brengen. In de vorige 
LEADER-periode is onder andere ingezet op een streekmarkt in Twente. Maandelijks weten 
streekproducenten elkaar én de afnemer te vinden tijdens de goed bezochte streekmarkt in 
het centrum van Delden. LEADER Zuidwest Twente wil deze ingeslagen weg vervolgen door 
de unieke positie van het gebied (platteland) ten op zichtte van de stad te verzilveren. Het 
platteland kan ‘voorzienend’ zijn voor de stad. Nieuwe bedrijvigheid kan ontstaan doordat 
bestaande (agrarische) bedrijven op het platteland een grotere afzetmarkt weten te vinden 
in de omliggende steden, met nadruk op slow-food, streekproductie en kleine ketens. 
Daardoor blijven de ketens lokaal en wordt er gehoor gegeven aan de trend ‘puur’, ‘eerlijk’ 
en ‘ambacht’. Daarvoor is kennis noodzakelijk: kennisoverdracht tussen landbouw, voedsel 
en burger. Het is een proces van bewustwording maar ook van produceren en profileren 
en marketing. Voor dergelijke kennisvraagstukken kan er in Zuidwest Twente o.a. inbreng 
gevraagd worden vanuit De Groene Kennispoort Twente.  
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[22] De Groene Kennispoort Twente (GKT) is een samenwerkingsverband tussen 14 Twentse gemeenten, 
 de provincie Overijssel, het waterschap en kennisinstellingen als o.a. AOC, Wageningen Universiteit en  
 Saxion. De GKT is een leer-, onderzoek- en werkgemeenschap gericht op het vernieuwen van de regionale 
 leef-, woon- en werkomgeving. In de werkplaats worden (gebieds)ontwikkelingsprojecten uitgevoerd.

LEADER Zuidwest Twente zet in op (subdoelen): 

Samenwerking, kennisuitwisseling en innovatie m.b.t. landbouw, voedselproductie en stad

5. Samenwerkingsprojecten
LEADER Zuidwest Twente zet in op (boven)regionale samenwerking. Samenwerken en 
verbinden staat voor LEADER Zuidwest Twente centraal. Dat betekent ook dat de LAG 
actief de samenwerking opzoekt met aangrenzende regio’s en LEADER-gebieden. Met 
als doel om gezamenlijk te werken aan (LEADER) overstijgende thema’s als vergrijzing, 
krimp en stad-land relaties, maar ook bijvoorbeeld het behoud van (sociale) voorzieningen 
en werkgelegenheid. Deze thema’s zijn niet alleen uniek voor Zuidwest Twente, maar ook 
belangrijk in de LEADER-gebieden Noordoost Twente, Salland, Achterhoek (provincie 
Gelderland) en Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden (Duitsland).  

LEADER Zuidwest Twente zet in op (subdoelen): 

(boven)regionale samenwerking, incl. andere LEADER-gebieden

3.1.2 Integrale samenwerking
De genoemde problematieken en beschreven uitdagingen in voorgaande paragrafen staan 
niet op zichzelf. De LAG Zuidwest Twente heeft dan ook niet de illusie om dit zelfstandig 
op te lossen, maar wil juist zo breed mogelijk samenwerken om samen aan gezamenlijke 
gebiedsopgaven te werken. Daar is waar we de innovatie zoeken, in sociale verbanden en 
samenwerking. We zijn er van overtuigd dat we onze gestelde doelen alleen kunnen halen 
door op een nieuw niveau samen te werken met organisaties, (gebieds)partijen en overheden. 
Maar ook door verbanden te leggen tussen (overheids)programma’s en (lokale) initiatieven. Dit 
doen we door te omarmen, te flirten met en te lonken naar alles en iedereen die met ons kan 
samenwerken zodat we gezamenlijk kunnen werken aan dat platteland van de toekomst! 

LEADER Zuidwest Twente in synergie met Krachtig Twente en Groene Kennispoort Twente
LEADER Zuidwest Twente vormt samen met Krachtig Twente en de Groene Kennispoort 
Twente22 een drie-eenheid. In synergie wordt gewerkt aan overkoepelende vraagstukken die 
kenmerkend zijn voor het gebied. De genoemde programma’s opereren zelfstandig, maar zijn 
wel op elkaar afgestemd en zijn ieder uniek in aanpak en uitvoering. Voor LEADER Zuidwest 
Twente geldt dat het bijzondere bottom-up karakter en focus op kleinschalige projecten 
en initiatieven van grote meerwaarde is. Gezamenlijk dragen de programma’s – LEADER, 
Krachtig Twente Groene Kennispoort Twente – bij aan een integrale gebiedsontwikkeling, 
waardoor unieke kansen ontstaan. De doelen die LEADER Zuidwest Twente nastreeft maken 
op deze manier onderdeel uit van de overkoepelende gebiedsvisie en uitvoeringsprogramma 
Groene Metropool Twente. Dit kan alleen doordat het gebiedsproces (werksessies op lokaal 
niveau en inventarisatie van initiatieven en ideeën uit het gebied) sinds 2012 gezamenlijk is 
vormgegeven.  
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Samenwerking tussen genoemde programma’s is noodzakelijk om de leefbaarheid van het 
gebied op peil te houden in een regio waarin vergrijzing en krimp uitdagingen zijn. Ons 
opnieuw organiseren is noodzakelijk om vraagstukken die voor ons liggen het hoofd te bieden. 
Deze nieuwe manier van samenwerken is onvermijdelijk om optimaal gebruik te maken van 
I) aanwezige energie, II) elkaars capaciteiten, III) financiële middelen en IV) beschikbare tijd 
en V) methodiek. 

Samenwerken, organiseren en uitvoeren op regionale schaal met lokale initiatieven. Alleen 
op deze manier kunnen kleine, lokale initiatieven gezamenlijk bijdragen aan dat grotere, 
overkoepelende geheel dat ‘gebiedsontwikkeling’ heet. Dat zijn de uitdagingen die LEADER 
Zuidwest Twente samen met Krachtig Twente en de Groene Kennispoort Twente aan wil 
gaan om regionale vraagstukken als demografische ontwikkelingen, economische groei, 
arbeidsparticipatie, duurzame ontwikkeling en innovatie van sectoren succesvol aan te 
pakken. 

Innovatief organiseren
LEADER Zuidwest Twente organiseert zich daarvoor op een innovatieve manier. Ten 
opzichte van voorgaande LEADER-perioden maar ook ten opzichte van projectinitiatieven 
(Hoofdstuk 5, §5.1). Door samen met Krachtig Twente een programmateam te formeren 
is er een bredere kijk en meer zicht op projectinitiatieven dan voorheen. Partners in het 
programmateam Krachtig Twente zijn de gemeenten in Zuidwest Twente, Landschap 
Overijssel, Waterschappen Vechtstromen en Rijn & IJssel en de Groene Kennispoort Twente. 
In werkgroepen is contact met organisaties als LTO, OVKK en de Rabobank. Hierdoor 
ontstaat er een unieke samenwerking op gebiedsniveau waardoor LEADER Zuidwest Twente 
in staat is om projectinitiatieven die bijdragen aan de gekozen thema’s vroegtijdig op 
te sporen en te begeleiden naar volwaardige aanvragen en bloeiende projecten. Dat kan 
bijvoorbeeld door ze van de nodige kennis te voorzien (Groene Kennispoort Twente) of te 
koppelen met (soortgelijke) initiatieven in andere lokale gemeenschappen waardoor unieke 
samenwerkingsverbanden ontstaan die leiden tot projecten die niet op zichtzelf staan: sociale 
innovatie. 

Het landelijke kennisprogramma Duurzaam Door kan ook van toegevoegde waarde zijn om 
deze sociale innovatie te bewerkstelligen. Duurzaam Door vertegenwoordigd een netwerk op 
themaniveau dat aansluit bij LEADER Zuidwest 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. 

LEADER Zuidwest Twente geeft uitvoering aan POP3
LEADER Zuidwest Twente zet in op de lokale ontwikkeling van plattelandsgebieden. Daarmee 
draagt het direct bij aan de provinciale uitvoering van het Platteland Ontwikkelingsprogramma 
(POP3). Er zijn in dit gebied kansen weggelegd voor het MKB, zoals blijkt uit de SWOT 
en de hoofddoelstellingen. Door met LEADER in te zetten op een stimulans van (kleine) 
bedrijven op het platteland leveren we een bijdrage aan het behoud van werkgelegenheid, 
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[23] Onderzoek naar projecten in LEADER Zuid Twente in de periode 2007 – 2013 toont aan dat 65% van 
 de projecten een toename kent in de werkgelegenheid. Deze projecten leveren naar verwachting binnen 
 5 jaar extra werkgelegenheid op voor minimaal 2fte.

arbeidsparticipatie en zelfs uitbreiding van werkgelegenheid. De voorgaande twee LEADER-
perioden hebben inzichten gegeven in welke projecten en initiatieven kansrijk zijn en 
economische groei stimuleren.23 Deze kennis zet LEADER Zuidwest Twente in om ook in de 
toekomst een bijdrage te kunnen leveren aan het behoud van werkgelegenheid in het gebied. 

Door de unieke samenwerkingsvorm met Krachtig Twente heeft LEADER Zuidwest Twente 
ook zicht op thema’s als milieu, innovatie en klimaatverandering, bijvoorbeeld door de 
samenwerking met waterschappen maar ook met de kennisinstellingen. Daardoor kan 
LEADER Zuidwest Twente een bijdrage leveren aan deze overkoepelende thema’s maar vinden 
we bijvoorbeeld ook aansluiting met andere thematische doelstellingen van POP3 zoals 
I) concurrentiekracht en innovatie, II) duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen (water) 
en een III) goede conditie van het platteland met kwaliteit van natuur en landschap.       

3.2 MEETBARE DOELSTELLINGEN
LEADER Zuidwest Twente zet de komende jaren in op een sociaal en economisch 
vitaal platteland. Dat is onze missie en dit willen we bereiken door in te zetten op de 5 
doelstellingen, namelijk levendige gemeenschappen te behouden en creëren voor de burger, 
de (lokale) economie te stimuleren door in te zetten op bedrijvigheid op het platteland, ons 
gebied te profileren als een boeiende omgeving voor recreant en toerist, de relatie tussen 
landbouw, voedsel en stad te versterken en te streven naar samenwerkingsprojecten. Door 
hier op in te zetten werkt de Lokale Actiegroep op lokaal niveau aan de relatie tussen stad en 
land (ontwikkeling platteland) en gaan we de uitdaging aan met vergrijzing en krimp. 

Het is aan de Lokale Actiegroep om op de genoemde hoofddoelen meetbare resultaten te 
boeken. Dat houdt in dat de hoofddoelen concreet vertaald moeten worden naar meetbare 
resultaten. Dit is in onderstaand schema (figuur 6) verder uitgewerkt. In § 3.3. zijn 
vervolgens de meetbare resultaten nader uitgewerkt in concrete outputindicatoren (onder 
andere t.b.v. monitoring) met streefwaarden. Daarbij is het goed om te vermelden dat het 
om streefwaarden gaat, waarbij de LAG probeert deze waarden in de totale looptijd van de 
programmaperiode te behalen. Daarnaast is het mogelijk om doelstellingen te combineren: 
binnen één project kan aan meerdere doelstellingen worden voldaan. Voorbeeld: door een 
economische activiteit (MKB-onderneming) te stimuleren kan tegelijkertijd ook gewerkt 
worden aan een samenwerking tussen ondernemers onderling waarmee tevens een relatie 
tussen stad en het platteland tot stand komt.  

Naast de genoemde hoofddoelen wil LEADER Zuidwest Twente ook inzetten op het 
verstevigen van de relatie tussen landbouw, voedsel en stad. Dat willen we doen door 
samenwerking en kennisuitwisselingen in relatie tot landbouw en voedselproductie te 
stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door het netwerk van de Groene Kennispoort Twente in 
te zetten met als beoogd doel om een betere onderlinge samenwerking tussen agrarische 
ondernemers (streekproductie) te stimuleren, waardoor bijvoorbeeld een grotere afzetmarkt 
gevonden kan worden in de omliggende steden (slow-food, kleine ketens). 
Daarnaast zet LEADER Zuidwest Twente in op samenwerking met aangrenzende regio’s 
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en LEADER-gebieden om gezamenlijk te werken aan (LEADER) overstijgende thema’s als 
vergrijzing, krimp en stad-land relaties, maar ook bijvoorbeeld het behoud van (sociale) 
voorzieningen en werkgelegenheid. Zie ook §3.2.1. 

Prioritering
De schematische weergave van hoofddoelen naar meetbare resultaten (doeleninspanningen-
netwerk, figuur 6) is zo opgesteld dat het de prioriteitsstelling van de Lokale Actiegroep 
Zuidwest Twente aangeeft. Hetgeen waar de meeste prioriteit aan gegeven wordt staat 
bovenaan in de figuur. Dit staat in directe relatie met de gebiedsanalyse (hoofdstuk 2), het 
activiteitenplan (hoofdstuk 4) en de begroting (hoofdstuk 6) en is bijvoorbeeld ook terug 
te zien in de streefwaarden van het aantal projecten. LEADER Zuidwest Twente legt de 
meeste prioriteit bij het behouden en creëren van levendige gemeenschappen en geeft een 
gelijkwaardige prioriteit aan het versterken van de bedrijvigheid op het platteland en de 
profilering van het gebied voor recreant en toerist. Daarna volgt het verstevigen van de relatie 
tussen landbouw, voedsel en stad ten behoeve van het platteland en samenwerkingsprojecten. 
(Zie ook hoofdstuk 6, tabel Financiële prioriteitsstelling outputdoelstellingen).
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Lokaal werken aan 
een sociaal en 

economisch vitaal 
platteland in 

Zuidwest Twente;
De kracht van Twente 

verbinden met de kracht
van Twentenaren

Het behouden en 
creëren

van levendige 
gemeenschappen

Output- indicatoren (meetbaar)SubdoelenHoofddoelenMissie LEADER ZWT

Het versterken van 
bedrijvigheid

De profilering van 
het gebied voor 

recreant en toerist

Verstevigen van
de relatie tussen 

landbouw, voedsel
en stad

Samenwerkings-
projecten

• Kwalitatief hoogwaardige voorzieningen (kwaliteit 
voor kwantiteit)

• Behoud en herbestemming (basis)voorzieningen 
• Verbeteren bereikbaarheid (basis)voorzieningen, 

zowel digitaal als fysiek 
• Bevorderen zelfstandigheid lokale voorzieningen 

• Stimuleren economische initiatieven in het 
buitengebied

• Leveren van een bijdrage aan arbeidsplaatsen in 
het buitengebied

• Ook kijken naar bestaande locaties 
(transformatie)

• Economische groei; behoud of groei van 
werkgelegenheidnale economische ontwikkeling

• Stimuleren verbinding en samenwerken van 
bestaande initiatieven

• Gezamenlijke profilering van lokale 
ondernemingen

• Realiseren van stad-land arrangementen
• Regio-overschrijdende toeristische activiteiten, 

kansen water benutten
• Economische groei in de sector; behoud of groei 

van werkgelegenheid

• Stimuleren samenwerking, kennisuitwisseling 
en innovatie m.b.t. landbouw, voedselproductie 
en stad

• Stimuleren (boven)regionale samenwerking, 
incl. andere LEADER-gebieden

7 projecten gericht op (kwaliteit en bereikbaarheid) 
van (basis) voorzieningen voor behoud of 

transformatie

6 projecten gericht op bevordering van 
sociale cohesie

20 samenwerkingen tussen lokale organisaties

6 projecten gericht op kleinschalige 
economische activiteiten (MKB ondernemingen)

2 projecten gericht op (afzet) lokale producten 
(ketens)

25 gerealiseerde verbindingen tussen 
stad en platteland

5 projecten gericht op samenwerkingen tussen 
bestaande ondernemingen

3 projecten gericht op nieuwe activiteiten

10 gerealiseerde stad-land arrangementen

2 projecten m.b.t. samenwerking tussen 
landbouw, voedsel (platteland) en stad

5 samenwerkingen tussen lokale 
(agrarische) ondernemers

10 kennisuitwisselingen m.b.t. landbouw, 
voedsel (platteland) en stad

 2 samenwerkingsprojecten binnen NL 
(inter-territoriaal) 

1 samenwerkingsprojecten buiten NL
(transnationaal)

Figuur 6: Van missie naar meetbare resultaten, schematisch in een doeleninspanningennetwerk weergegeven.
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3.3 OUTPUTINDICATOREN EN OUTCOME

Hoofddoelstelling 1: Het behouden en creëren van levendige gemeenschappen
LEADER Zuidwest Twente wil een bijdrage leveren aan het behoud en ontwikkeling van 
(basis) voorzieningen of het transformeren hiervan. Met name daar waar het gaat om 
locaties waar mensen samen komen: het sociale hart van een buurt(schappen) of kernen. 
LEADER Zuidwest Twente wil haar bijdrage leveren in het innoveren van sociale netwerken 
door samenwerking tussen burgers en organisaties te stimuleren. Met als doel om enerzijds 
de kwaliteit van voorzieningen te waarborgen en anderzijds levendige gemeenschappen te 
houden die ook interessant zijn voor jongeren (jeugd). Hiermee levert LEADER Zuidwest 
Twente een bijdrage aan het thema krimp en vergrijzing.

Hoofddoelstelling 1: Het behouden en/of creëren van levendige gemeenschappen

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

POP3 Prioriteit 6

Outputindicatoren Streefwaarde

Aantal projecten gericht op (kwaliteit en bereikbaarheid) van (basis) voorzieningen voor 
behoud of transformatie

7

Aantal projecten gericht op bevordering van sociale cohesie 6

Aantal gerealiseerde samenwerkingen tussen lokale organisaties 20

Streefwaarde totaal # projecten 13

Outcome
Het maatschappelijk effect dat LEADER Zuidwest Twente beoogt te bereiken is een betere 
sociale cohesie op het platteland waardoor burgers langer in het buitengebied kunnen blijven 
wonen en/of het prettiger vinden om hier te (blijven) wonen (zowel jong als oud). 

Hoofddoelstelling 2: Het versterken van bedrijvigheid in het buitengebied
LEADER Zuidwest Twente wil een bijdrage leveren aan nieuwe economische perspectieven 
en mogelijkheden in het buitengebied. Met name daar waar het gaat om het MKB. LEADER 
Zuidwest Twente wil haar bijdrage leveren door (nieuwe) bedrijvigheid te stimuleren 
op bestaande locaties (transformeren) door het aanboren van een grotere afzetmarkt – 
bijvoorbeeld slow-food, kleine ketens, streekproductie, vrijetijdsbesteding, zorg. Met als doel 
om werkgelegenheid in het gebied te behouden of te creëren en een wisselwerking tussen 
stad en land te bewerkstelligen. Hiermee levert LEADER Zuidwest Twente een bijdrage aan 
het thema stad-land relaties en de POP3-prioriteit werkgelegenheid.
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Hoofddoelstelling 2: Het versterken van bedrijvigheid in het buitengebied

Economische impuls bij achterblijvende minder verstedelijkte regio’s
POP3 Prioriteit 6

Outputindicatoren Streefwaarde

Aantal (MKB) ondernemingen die steun hebben ontvangen 6

Onderverdeeld naar 

• Nieuwe ondernemingen (op bestaande locaties) 3

• Bestaande ondernemingen met uitbouw van activiteiten 3

Aantal projecten gericht op (afzet) lokale producten (ketens) 2

Aantal gerealiseerde verbindingen tussen stad en platteland 25

Streefwaarde totaal # projecten 8

Outcome
Het maatschappelijk effect dat LEADER Zuidwest Twente beoogt te bereiken is het genereren 
van werkgelegenheid (uitgedrukt in aantal fte’s) en het tegengaan van leegstand (MKB) in 
kernen en in het buitengebied.

Hoofddoelstelling 3: De profilering van Zuidwest Twente als boeiende omgeving voor recreant en 
toerist
LEADER Zuidwest Twente wil een bijdrage leveren aan de (agro)toeristische infrastructuur 
in het gebied door verbindingen te leggen tussen bestaande (recreatie en toerisme) locaties 
en vernieuwende activiteiten te stimuleren. LEADER Zuidwest Twente wil haar bijdrage 
leveren door locaties/ontwikkelingen met een recreatief profiel te stimuleren om onderling 
samenwerkingen aan te gaan. Met als doel om verbindingen tussen stad en land te leggen en 
economisch perspectief te genereren. Hiermee levert LEADER Zuidwest Twente een bijdrage 
aan het thema stad-land relaties en de POP3-prioriteit werkgelegenheid.

Hoofddoelstelling 3: De profilering van Zuidwest Twente als boeiende omgeving voor recreant en 
toerist

Het uitbreiden of verbeteren van de (agro)toeristische infrastructuur
POP3 Prioriteit 6

Outputindicatoren Streefwaarde

Aantal projecten gericht op samenwerkingen tussen bestaande ondernemingen 5

Aantal projecten gericht op nieuwe activiteiten 3

Aantal gerealiseerde stad-land arrangementen 10

Streefwaarde totaal # projecten 8
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Outcome
Het maatschappelijk effect dat LEADER Zuidwest Twente beoogt te bereiken is meer 
recreatieve en toeristische bewegingen tussen stad en platteland of in de stadsrand en 
uitbreiding van economische activiteiten (uitgedrukt in aantal fte’s) in de sector.

Hoofddoelstelling 4: verstevigen van de relatie tussen landbouw, voedsel (platteland) en stad
LEADER Zuidwest Twente wil een bijdrage leveren aan het verbinden van landbouw, voedsel 
en de stad. Met name daar waar het gaat om voedselproductie, afzetmarkt en het overdragen 
van kennis. LEADER Zuidwest Twente wil haar bijdragen leveren door kennisoverdracht 
tussen landbouw, voedsel en burger te stimuleren en samenwerking te initiëren door 
verbindingen te leggen. Met als doel om kansen te creëren voor kleine ketens, lokaal voedsel 
en de afzet van ‘slow food’. Hiermee levert LEADER Zuidwest Twente een bijdrage aan het 
thema stad-land relaties en de POP3-prioriteit werkgelegenheid.

Hoofddoelstelling 4: Het verstevigen van de relatie tussen landbouw, voedsel (platteland) en 
stad

Stimuleren samenwerking, kennisuitwisseling en innovatie m.b.t. landbouw, voedselproductie en stad
POP3 Prioriteit 1

Outputindicatoren Streefwaarde

Aantal projecten m.b.t. samenwerking tussen landbouw, voedsel (platteland) en stad 2

Aantal gerealiseerde kennisuitwisselingen m.b.t. landbouw, voedsel (platteland) en stad 
(o.a. inzet Groene Kennispoort Twente)

10

Aantal gerealiseerde samenwerkingen met lokale (agrarische) organisaties, instellingen, 
ondernemers

5

Streefwaarde totaal # projecten 2

Outcome
Het maatschappelijk effect dat LEADER Zuidwest Twente beoogt te bereiken is het bewuster 
worden van en meer kennis hebben over (streek)voedsel, waardoor er meer lokaal voedsel 
wordt afgezet (groei); in de stedelijke gebieden of op het platteland zelf. 

Outputdoelstelling 5: Samenwerkingsprojecten
LEADER Zuidwest Twente wil een bijdrage leveren aan (regio-overschrijdende) vraagstukken. 
Met name daar waar het gaat om krimp en vergrijzing en stad-land relaties. LEADER Zuidwest 
Twente wil haar bijdrage leveren door bijvoorbeeld samen te werken met Noordoost Twente, 
Salland, Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden (zie intentieverklaring) en de Achterhoek 
(aangrenzend LEADER-gebied provincie Gelderland). Met als doel om kennis uit te wisselen 
en projecten te realiseren. Hiermee levert LEADER Zuidwest Twente een bijdrage aan (de 
regio-overschrijdende) thema’s krimp en vergrijzing en stad-land relaties. 
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Hoofddoelstelling 5: Samenwerkingsprojecten

Stimuleren (boven)regionale samenwerking 
POP3 Prioriteit 6

Outputindicatoren Streefwaarde

Aantal samenwerkingsprojecten binnen NL (inter-territoriaal)

Aantal samenwerkingsprojecten buiten NL (transnationaal)

Streefwaarde totaal # projecten

Outcome
Het maatschappelijk effect dat LEADER Zuidwest Twente beoogt te bereiken is een 
bewustwording van vergelijkbare problematieken waardoor deze gezamenlijk kunnen worden 
opgepakt en hiermee een groter gebied dan alleen Zuidwest Twente bereikt wordt. 
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Het LEADER-programma voor Zuidwest Twente wordt uitgevoerd aan de hand van 
verschillende submaatregelen: 

1. Voorbereiding van de LOS (submaatregel 1)

Aan submaatregel 1 is inmiddels uitvoering gegeven. Het gaat hier om het opstellen van de 
LOS voor het gebied en het selecteren van de LAG-leden. Het budget voor uitvoering van 
submaatregel 1 is beschikbaar gesteld door de provincie Overijsel. 

2. Uitvoering van projecten (submaatregel 2)
3. Samenwerking (submaatregel 3)
4. Lopende kosten (submaatregel 4)

a. Aanjaagkosten, deskundigheidsbevordering
b. Bestuur, organisatie LAG
c. Communicatie
d. Administratie

Aan de uitvoering van submaatregelen 2, 3 en 4 wordt uitvoering gegeven door de LAG, 
op basis van de LOS. De activiteiten die LEADER Zuidwest Twente uit wil voeren zijn 
in een activiteitenmatrix weergegeven. De activiteitenmatrix heeft betrekking op de 
realisatie van de vijf hoofddoelstellingen. De matrix benoemt de activiteiten van de LAG 
per hoofddoelstelling, maar beschrijft ook algemene activiteiten van de LAG die thema 
overstijgend zijn. In de matrix zijn per hoofddoelstelling samenwerkingspartners benoemd, 
is er budget aan de verschillende onderdelen gekoppeld en zijn de activiteiten in de tijd van 
de programmaperiode 2015 – 2020 weggeschreven, waardoor een grove meerjarenplanning 
ontstaat. De matrix is zo opgesteld dat de doelstellingen specifiek, meetbaar, realistisch en 
tijdsgebonden weergegeven zijn.  

De activiteitenmatrix is tevens in een aparte bijlage weergegeven. 

#4 DEEL I-A
ACTIVITEITENPLAN (BIJLAGE)
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LEADER Zuidwest Twente 2014 - 2020
Activiteitenmatrix
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LAG: beoordelen 

projecten

2015 
2020

2015 
2020

2015 
2020

2015 
2020

LAG: initiëren 

projecten

2015 
2020

Kenbaar maken LEADER ZWT 
bij plaatselijke (sociale) 
organisaties en verenigingen. 
Kenbaar maken van de 
werkwijze, eisen en criteria 

2015 
2020

Kenbaar maken LEADER ZWT 
bij MKB's op het platteland 
(via organisaties). Kenbaar 
maken van de werkwijze, 
eisen en criteria 

2015 
2020

Kenbaar maken LEADER ZWT 
bij R&T-ondernemingen. 
Kenbaar maken van de 
werkwijze, eisen en criteria 

2015 
2020

Kenbaar maken LEADER ZWT 
bij (landbouw) ondernemers 
en kennisinstellingen. 
Kenbaar maken van de 
werkwijze, eisen en criteria 

2015 
2020

Actief samenwerking 
opzoeken m.b.t. realisatie 
vastgestelde 
hoofddoelstellingen

2015 
2020

Aanjagen projecten, 
indicatief:
- 2015/2016:         #4
- 2017: #4
- 2018: #4
- 2019: #1

2015 
2020

Aanjagen projecten, 
indicatief:
- 2015/2016:         #3
- 2017: #2
- 2018: #2
- 2019: #1

2015 
2020

Aanjagen projecten, 
indicatief:
- 2015/2016:         #3
- 2017: #2
- 2018: #2
- 2019: #1

2015 
2020

Aanjagen projecten, 
indicatief:
- 2015/2016:         #1
- 2017: #1
- 2018: -
- 2019: -

2016 
2020

Verkennen mogelijkheden 
van crossovers met 
waterschap en 
grensoverschrijdende 
toeristische activiteiten

2016 
2017

Begeleiding initiatiefnemers
2015 
2020 Begeleiding initiatiefnemers

2015 
2020

Begeleiding initiatiefnemers 2015 
2020 Begeleiding initiatiefnemers

2015 
2020

Analyse sociaal landschap; 
inzicht in verenigingen en 
(lokale) organisaties

2015
Zoeken naar nieuwe 
financieringsvormen voor 
MKB's (stimulans jongeren 
om te ondernemen)

2016  
2017 Stimuleren koppelen van 

recreatieve voorzieningen

2016  
2017

Stimuleren start-ups onder 
streekproducten 
(mogelijkheid onderzoeken 
pop-up stores in stad i.c.m. 
GKT)

2016  
2019

Verbreden van 
activiteitenaanbod in landelijk 
gebied door clustering van 
functies te stimuleren

2015 
2020

stimuleren pilot-projecten 
alternatieve 
gebruiksmogelijkheden VAB's - 
zoeken naar crossovers

2017  
2019

Stimuleren samenwerking 
tussen R&T-gebieden 
Sallandse Heuvelrug, 
Reggedal, Groene Poort en 
Zoutmarke

2015 
2020

Uitwisselingsprojecten 
stimuleren tussen stad en 
land

2015 
2020

Bekijken mogelijkheden 
functieveranderingen 
openbare ruimtes in kernen 

2017 
2018

Stimuleren van 
kennisuitwisseling op het 
platteland door actief samen 
te werken met Groene 
Kennispoort Twente

2015 
2020

Aanjagen dorpswerkplaatsen 
(lokaal-voor-lokaal)

2017 
2020

Twentse Kracht: Groene 
Metropool Twente

Twentse Kracht: Groene 
Metropool Twente

Twentse Kracht: Groene 
Metropool Twente Groene Kennispoort Twente 

Kultur-Landschaft Ahaus-
Heek-Legden. 

Overijsselse Vereniging van 
Kleine Kernen (OVKK) MKB Twents Bureau voor Toerisme

Twentse Kracht: Groene 
Metropool Twente

Waterschappen 
Vechtstromen en Rijn & IJssel

Lokale organisaties Financiële instellingen
Plaatselijke VVV's en Tourist 
Info's

LEADER NOT, Salland, 
Achterhoek

Gemeenten Gemeenten
Waterschappen 
Vechtstromen en Rijn & Ijssel

Jongerenorganisaties Regio Twente en gemeenten

Aanstellen van een LEADER-coördinator volgens functieprofiel
Borgen samenwerking met Twentse Kracht
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
Initiëren en stimuleren van projecten
Volgen van projecten tijdens uitvoering
Najagen van cross-overs tussen doelstellingen
Uitvoeren van (tussentijdse) (project)evaluaties m.b.t. doelstellingen LOS

Opstellen communicatieplan en strategie m.b.t. LEADER Zuidwest Twente waarin aandacht is voor uitwerking van o.a. de volgende (voorbeeld)activiteiten:
 - eigen website, in samenwerking met Twentse Kracht
 - Brochures t.b.v. informatieverstrekking over het programma richting initiatiefnemers en herkenbaarheid programma (profilering)
 - Activiteiten die de kenbaarheid van LEADER Zuidwest Twente vergroten (zie ook activiteiten outputdoelstellingen)
 - Organisatie van projectbezoeken/werkbezoeken/open dagen (zie ook outputdoelstellingen)
 - Zichtbaarheid van het gebied verbeteren d.m.v. themaroutes, open bedrijvendagen en te werken met regiolabels: streek koppelen aan product
 - Achterhalen DNA van ZWT en kernkwaliteiten gebied benoemen. Hier op in zetten en etaleren bij LEADER-projecten. Doel: etaleren van Zuidwest Twente als prima woon-, werk- en leefomgeving.
 - Tonen van behaalde (project)resultaten aan gebieden, organisaties, inwoners, geïnteresseerden etc. 
 - Onderzoeken mogelijkheden m.b.t. inzet van sociale media
 - Zie voor overige punten ook acties per outputdoelstellingen

Aanstellen (financiële) penvoerder namens LAG 
Afspreken vastleggen tussen coördinator en (financiële) penvoerder i.v.m. financiële administratie en beheer dossiers
Verzorgen van rapportages indien de LAG Zuidwest Twente zelf subsidieaanvrager is

LAG: uitvoering 
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5.1 PROFESSIONALISERING LAG
Een nieuw LEADER-gebied en een nieuwe aanpak betekenen ook een nieuwe Lokale Actie 
Groep (LAG). Een groep professionals die thuis is in de thema’s die voor Zuidwest Twente 
belangrijk zijn en met een frisse kijk uitvoering kan geven aan het LEADER-programma. 
In de twee voorgaande LEADER-periodes (vanaf 2000) bestond Zuidwest Twente uit twee 
afzonderlijke LEADER-gebieden. In beide gebieden hebben de LAG’s ervaring opgedaan met 
de LEADER-methodiek. Voor de nieuwe programmaperiode is een professionaliseringsslag 
noodzakelijk. Vanwege een veranderende maatschappij maar ook vanwege een lager 
uitvoeringsbudget. 

Samenwerken, verbinden en slim combineren zijn daardoor voorwaarden. LEADER Zuid 
en West Twente hebben er daarom voor gekozen om de twee voormalige LEADER-gebieden 
samen te voegen tot één gebied: Zuidwest Twente. De gebiedsomvang komt hierdoor overeen 
met het werkgebied van het uitvoeringsprogramma Groene Metropool Twente. Daarin werken 
naast LEADER Zuidwest Twente ook gemeenten, waterschappen, kennisinstellingen en 
maatschappelijke organisaties samen aan gemeentegrensoverschrijdende vraagstukken 
en projecten. LEADER Zuidwest Twente kent een unieke positie binnen Groene Metropool 
Twente. Het is de rechtstreekse link met burgers, lokale gemeenschappen en ondernemers. 
De doelgroepen van LEADER Zuidwest Twente worden actief betrokken bij de uitvoering van 
de lokale ontwikkelingsstrategie (zie ook activiteitenmatrix). 

Door in de Groene Metropool Twente met meerdere programma’s gezamenlijk op te trekken 
(programmateam) wordt er efficiënt samengewerkt, kennis gedeeld, financiële middelen 
gestroomlijnd en activiteiten verbonden. LEADER is daarmee een van de actoren binnen 
de gebiedsorganisatie Groene Metropool Twente, maar volgt haar eigen programma (LOS) 
en is zelfstandig verantwoordelijk voor de uitvoering van de LOS. LEADER Zuidwest Twente 
kent een eigen financieringsstroom en besluitvormingsstructuur (LAG) en is onderdeel van 
de meerjaren-(plattelands)begroting van de deelnemende gemeenten. (zie bijlage 2 voor 
organogram). 
De programma’s LEADER Zuidwest Twente, Krachtig Twente en Groene Kennispoort Twente 
zijn vertegenwoordigd in het programmateam Krachtig Twente. Boven dit programmateam 
staat een stuurgroep (zie bijlage 2). 

#5 DEEL I-B
ORGANISATIE
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5.2 ROL EN TAKEN VAN DE LAG
De LAG heeft als hoofdtaak het aanjagen, stimuleren en beoordelen van (potentiële) projecten 
uit het gebied en uitvoering geven aan de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). Daarnaast kan 
de LAG met haar privaat-publieke vertegenwoordiging en verankering in de Groene Metropool 
Twente ook een uitgebreid (kennis)netwerk inschakelen om initiatiefnemers te begeleiden 
bij projectideeën en deze te vertalen naar goede aanvragen. De LAG heeft een zelfstandige 
beslissingsbevoegdheid over de LEADER-waardigheid van de ingediende projecten. Om te 
komen tot een positief advies wordt een project door de LAG getoetst aan de LOS door middel 
van een projectwijzer met de daarin opgenomen criteria voor Zuidwest Twente. 

De LAG is actief betrokken bij het opstellen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie 
Zuidwest Twente en heeft als belangrijke taak om hier uitvoering aan te geven. De LOS 
kan gezien worden als het toetsingskader voor de beoordeling van projecten. Gedurende 
de programmaperiode heeft de LAG de volgende taken en werkzaamheden, gericht op 
coördinatie en uitvoering van de LOS: 

Taken en werkzaamheden Lokale Actiegroep 

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

Tussentijds evalueren van het programma en indien nodig het bijstellen van de strategie. In ieder geval jaarlijks 
en verder op een door de EU vastgesteld tijdstip (‘midterm review’).

Opstellen van een jaarlijks verslag met een evaluatie van het voorgaande jaar aan de hand van de volgende 
aandachtspunten:

• een verslag van de uitgevoerde activiteiten op het niveau van projecten, marketingcommunicatie en LAG;

• een noodzakelijke aanpassing van het uitvoeringsprogramma voorstellen en uitwerken;

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

• een toelichting op de verdere invulling van projecten en activiteiten.

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

Verzorgen van PR en het voorlichten over LEADER 3 op programmaniveau. 

Vertalen van projectinitiatieven, met inzet van eigen expertise, kennis en netwerken, naar een projectaanvraag.
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5.3 SAMENSTELLING LAG ZUIDWEST TWENTE

Samenstelling
De LAG bestaat uit betrokken burgers en vertegenwoordigers van gemeenten en 
waterschappen in het gebied Zuidwest Twente. Het gebied is relatief groot met tien 
deelnemende gemeenten en twee deelnemende waterschappen. De LAG is samengesteld 
aan de hand van een openbare sollicitatieprocedure, is gericht op een evenredige 
vertegenwoordiging van de deelnemende gemeenten en heeft een meerderheid van 
vertegenwoordigers uit de private sector (min. 51%) ten opzichte van bestuurlijke 
vertegenwoordiging (max. 49%). Publieke partners nemen op afvaardiging zitting in de LAG 
met mandaat in verband met de zelfstandige bevoegdheid van de LAG. Voor Zuidwest Twente 
is de relatie tussen stad en land belangrijk. Daarom is er naast deelname vanuit het landelijk 
gebied ook gestreefd naar deelname uit het stedelijk gebied. 

Door de samenwerking met het programmateam Twentse Kracht is de samenwerking met 
regionale onderwijsinstellingen via de Groene Kennispoort Twente gewaarborgd. Hetzelfde 
geldt voor (semi) overheden, zoals waterschappen en natuur- en landschapsorganisaties als 
Landschap Overijssel en LTO Noord.

Bij de samenstelling van de LAG Zuidwest Twente 2015 – 2020 is naar de volgende 
samenstelling gestreefd, rekening houdend met een evenwichtige spreiding over het gebied: 

Samenstelling LAG LEADER Zuidwest Twente Streefwaarde

LAG- voorzitter 1 lid

Vertegenwoordiging private sector (inwoners/ondernemers) 10 leden (evenredig verdeeld over 10 deelnemende 
gemeenten)

Bestuurlijke vertegenwoordiging (namens 10 gemeenten en 
1 waterschap)

4 leden (1 x west, 1 x zuid, 1 x steden en 
1 x waterschap)

Ambtelijke vertegenwoordiging (adviserend) 2 leden (1 x west, 1 x zuid)

Onafhankelijk LEADER-coördinator

Contactambtenaar provincie Overijssel (adviserend)

Brede vertegenwoordiging
In het LEADER-programma Zuidwest Twente worden de LAG-leden en de coördinator 
als belangrijke projectambassadeurs gezien, waarbij het de insteek is om krachten te 
bundelen. De coördinator heeft hierin de lead door actief verbindingen te leggen tussen 
mensen, met verschillende organisaties, maar ook tussen projectinitiatieven en de LAG.  
De LAG-samenstelling dient aan te sluiten bij de vijf hoofddoelstellingen in de Lokale 
Ontwikkelingsstrategie. Daarnaast zijn er uit de gebiedsbijeenkomsten een aantal belangrijke 
centrale prioriteiten en sectoren benoemd. De LAG is zo samen gesteld dat genoemde 
prioriteiten en sectoren (agro & food, natuur & landschap, toerisme & recreatie, zorg & 
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welzijn, kunst & cultuur en MKB) stevig vertegenwoordigd zijn. Op deze wijze is de kans op 
kruisbestuiving en samenwerking tussen organisaties en sectoren groot.

Prioriteiten voor de LAG bij hoofddoelstellingen

Verbinding leggen tussen jong & oud op het platteland

Cross-overs initiëren tussen sectoren (agro, natuur, zorg, cultuur, recreatie)

Over de grenzen heen werken (gemeente, sectoren, stad & platteland, Euregio)

Infrastructuur (mensen, producten, diensten, IT)

Profiel LAG en leden
LEADER Zuidwest Twente streeft naar een selectie van LAG-leden die aan een duidelijk 
gesteld profiel voldoen:

Bij samenstelling van de LAG wordt de ruimte geboden aan kandidaten om zich te verbinden 
voor een periode van zes jaar. Afhankelijk van de voortgang van het programma en de daarbij 
gevraagde kennis, expertise en netwerken kan de samenstelling van de LAG worden gewijzigd 
na 3 jaar (helft programmaperiode, midterm review).

Selectiecommissie en procedure
Het is van belang dat de selectiecommissie kennis heeft van de LEADER-systematiek, zelf 
geen ambitie heeft om zitting te nemen in de LAG en voldoende gezag en draagvlak heeft 
binnen het gebied. De selectiecommissie voor de LAG-leden bestaat uit de huidige voorzitters 
van de LAG West Twente en LAG Zuid Twente in de periode 2007-2013. Het proces om te 
komen tot een nieuwe LAG wordt teruggekoppeld aan de Adviesgroep LEADER – Groene 
Metropool Twente. 

De bestuurlijke vertegenwoordiging in de LAG is in onderling overleg tussen gemeenten en 
waterschappen vastgesteld. Voor de burgerleden is een sollicitatieprocedure ingesteld met 
inschakeling van een selectiecommissie. De samenstelling van de LAG Zuidwest Twente is na 
de gelopen procedures als volgt geformeerd: 
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Samenstelling LAG

Dhr. H. Visser Twenterand, 
tijdelijk voorzitter

Integrale benadering, verbindend leiderschap (voormalig wethouder), 
voorzitter platform cultuur, toerisme en recreatie, sport

Dhr. W. Boom Wierden Bedrijfseconoom (RC, ROA), netwerker platteland, verbindend 
leiderschap, krachtig in crossovers

Dhr. B. Bronsvoort Rijssen-Holten  Krachtige netwerker agrarische sector, veel kennis buitengebied (AVN, 
Waterschappen), kan acteren op verschillende niveau's, voormalig LTO 
voorzitter Rijssen/Holten

Dhr. M. Averdijk Hof van Twente Communicatiedeskundige, ervaring met vermarkten streekproducten 
(europees digitaal platform streekproducten), verbinding tussen jong 
en oud, stimulator, sterk in crossovers en infrastructuren.

Dhr. H. ten Dam Haaksbergen Docent ROC Twente, sterke verbinding met jongeren, verbinding tussen 
jong en oud, goede relatie met maatschappelijk middenveld, en sterk 
in infrastructuren

Dhr. H. Abels Hengelo Marketing en communicatiedeskundige vrijetijdseconomie, regionaal 
netwerk recreatie, sterke verbinder en actief in de zorg

Mevr. A. Pigge Almelo Gebiedsmakelaar, innovatief vermogen, erkende positie in het gebied, 
sterk sociaal vermogen en goed in aanbrengen infrastructuur

Dhr. H. Overbeek Enschede Deskundige MKB agrarische secor, verbinder, intergraal denker en 
ervaring met LEADER 2007-2014

Mevr. D. Nijenhuis Hellendoorn Student Hall Larenstein Bos en natuurbouw, verbinding tussen jong en 
oud platteland, ervaring agrarische sector, verbinder

Dhr. G.J. ten Hoor Borne Acteren op verschillende schaalniveaus, deskundig sociaal 
maatschappelijk vastgoed, integrale benadering en over grenzen heen 
denken.

Mevr. D. Span* Wethouder Wierden Sterk netwerk agrarische sector, sterk in creëren van levendige 
ontmoetingsplekken, profileren recreatieve functies, integraal denken

Dhr. B. Engberts* Wethouder 
Twenterand

Stimuleren levendige ontmoetingsplekken, integraal denken, profileren 
recreatieve functies, crossovers

Mevr. I. ten Seldam Wethouder Almelo Versterken bedrijvigheid platteland, verstevigen stad, land relatie, 
crossovers (o.a. zorg, recreatie, natuur en sport)

Mevr. A. Nijhuis Wethouder 
Haaksbergen

Versterken bedrijvigheid platteland, verbinding tussen jong en oud, 
crossovers tussen verschillende sectoren, profileren recreatieve 
functies 

Mevr. N. Aarnink Bestuurder 
Waterschap 
Vechtstromen

Verbindend leiderschap, over grenzen heen denken, verbinding in 
thema’s, sectoren en breed netwerk op regionaal en bovenregionaal 
niveau.

Dhr. P. Goudberg Ambtelijke 
ondersteuning 
West Twente

Voormalig LEADER coördinator West Twente, bovenregionaal denken, 
integrale benadering platteland

Mevr. L. Ten Thije 
o/g Boonkkamp 
van de Wege

Ambtelijke 
ondersteuning 
Zuid Twente

Voormalig LEADER contactambtenaar Zuid Twente, bovenregionaal 
denken, crossovers, profilering gebied als aantrekking recreatief gebied

*Duoschap
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Categorie % Bevolking* Aantal LAG Profiel LAG leden

Totaal aantal 17 • Representatieve afspiegeling van relevante spelers / 
sectoren in het landelijk gebied.

• Gezamenlijk in staat om vanuit diverse invalshoeken 
naar focusthema’s en bijbehorende initiatieven te 
kijken.

• In staat om te denken in crossovers en deze projecten te 
stimuleren en verbinden, zowel tussen sectoren als over 
grenzen heen.

• Vertegenwoordigers uit diverse leeftijdsgroepen (<30 
jr., 30-55 jr. en 55+), focus op meer jongeren in de LAG.

• Kennis en netwerken moeten het gebied Zuidwest 
Twente afdekken of in ieder geval een aanmerkelijk deel 
daarvan.

• Bij voorkeur inwoners / ondernemers die actief 
verbindingen leggen tussen sectoren en een goede 
relatie hebben met het maatschappelijke middenveld.

• Duidelijke binding met het landelijk gebied en/of stad & 
platteland relaties, vanuit een woon- en/of werksituatie.

• In staat om te denken en acteren op verschillende 
schaalniveaus (lokaal, regionaal, landelijk etc.).

• Kennis, ervaring en netwerken op het gebied van 
plattelandsontwikkeling en deze continu en actief 
inzetten.

• Aantoonbare affiniteit met c.q. referenties op het gebied 
van de vier focusthema’s.

• Bereid om te investeren in kennis van LEADER en 
plattelandsontwikkeling (door het bijwonen van 
bijeenkomsten, cursussen etc.).

• Goede kennis van de Engelse en Duitse taal.

Leeftijd < 30 jaar 15% 1

Leeftijd 30-55 jaar 45% 10

Leeftijd > 55 jaar 30% 6

Man 10

Vrouw 7

Niet overheid 10

Overheid * 6

Totaal aantal 16

+ Coördinator 1

17

* Zie tabel prognose bevolkingsgroei paragraaf 2.2.1

Gestreefd wordt naar meer LAG leden in de leeftijdscategorie jonger dan 30 jaar. Daar worden 
de bestaande netwerken voor jongeren voor benaderd en zal in het communicatieplan hier 
extra activiteiten voor worden opgenomen gedurende de hele programmaperiode.
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LEADER-coördinator
De taak van coördinator is essentieel voor een goede uitvoering van het LEADER-programma. 
De coördinator geeft uitvoering aan de activiteiten uit die voorvloeien uit het taakstellende 
kader van de Lokale Ontwikkelingsstrategie, coördineert en stuurt de LAG aan. De coördinator 
is een ‘simple point of contact’ in het landelijk gebied van Zuidwest Twente. De coördinator 
is onderdeel van de LAG, legt verantwoording af aan de leden maar is onafhankelijk. (zie 
ook hoofdstuk 7, reglement). De coördinator is namens de LAG ook vertegenwoordigd in 
het programmateam van de Krachtig Twente. Door dit platform met vertegenwoordigers 
van verschillende programma’s worden vraagstukken vanuit LEADER, Krachtig Twente 
en Groene Kennispoort Twente in een vroegtijdig stadium besproken en waar mogelijk op 
elkaar afgestemd. Bij de uitvoering van de coördinatiewerkzaamheden kunnen de volgende 
activiteiten onderscheiden worden: 

Activiteiten 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 Zuidwest 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 en evaluatie LOS

M.b.t. borging binnen de Groene Metropool Twente
Periodieke afstemming programmateam Krachtig Twente

Kennisuitwisseling met regionale, provinciale en landelijke overheden

Procesbewaking (LEADER, Krachtig Twente en Groene Kennispoort Twente)

De coördinator wordt aangesteld door de LAG op basis van een gericht functieprofiel en door 
middel van een openbare sollicitatieprocedure. Bij gelijke geschiktheid van kandidaten zal de 
voorkeur uitgaan naar een ambtelijke invulling van het coördinatorschap. 
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6.1 INLEIDING
De Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Zuidwest Twente wordt uitgevoerd in de 
periode 2015 – 2020. De financiële begroting en planning voor de programmaperiode is 
opgesteld op basis van de uitvoering van projecten, beheer en activiteiten van de LAG. In de 
activiteitenmatrix (hoofdstuk 4) is al een doorkijk gegeven naar de beschikbare budgetten en 
activiteiten. 

Het financieel plan sluit aan bij de gewenste activiteiten, zoals deze naar voren zijn 
gekomen tijdens diverse klankbordbijeenkomsten in het gebied. Hierbij hebben 
ondernemers, inwoners en publieke organisaties de belangrijkste thema’s en de prioriteiten 
voor plattelandsontwikkeling in Zuidwest Twente benoemd en gekwalificeerd. Deze 
prioriteitsstelling leidt ook tot een financiële prioriteitstelling. 

Het beheerbudget voor lopende kosten t.b.v. organisatie, promotie en voorlichting zijn 
bepaald op basis van ervaringsgetallen in de voorgaande LEADER-periode in Zuid en West 
Twente. Hierbij is rekening gehouden met samenvoeging van de twee gebieden en de hoogte 
van het budget. Ook het activiteitenplan en de samenwerking met het programmateam 
Krachtig Twente vraagt om een andere organisatievorm dan in de voorgaande LEADER-
perioden.

Er wordt gestreefd naar een zo efficiënt mogelijke wisselwerking met de andere 
gebiedsprogramma’s Krachtig Twente en Groene Kennispoort Twente. Ook een goede 
taakverdeling binnen de samenwerking met publieke partners (o.a. gemeenten, provincie, 
waterschap, RVO) draagt hier aan bij.

#6 DEEL I-B
BEGROTING
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6.2 BEGROTING
In de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen de kosten voor voorbereiding van de 
ontwikkelingsstrategie (submaatregel 1), uitvoeringsbudget LEADER (submaatregel 2), 
samenwerking (submaatregel 3) en organisatie (submaatregel 4). Per submaatregel zijn een 
aantal kostensoorten te onderscheiden:     

Onderscheid in kostensoorten

Beschrijving Submaatregel

De voorbereidingskosten in aanloop naar de LEADER periode 
2015-2020 zijn financieel ondersteund door de Provincie. Deze 
voorbereiding, in de vorm van de lokale ontwikkelingsstrategie, 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 Zuidwest Twente

Submaatregel 2

De kosten voor samenwerking zijn onderverdeeld in voorbereiding en 
uitvoering. Doel van deze maatregel is het continu verbeteren van de 
eigen ontwikkelingsstrategie en activiteiten door het inbrengen van 
kennis en deskundigheid van elders. Ook het bereiken van voldoende 
kritische massa om gedeelde focusthema’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 (M+3) goed te kunnen coördineren, 
ontwikkelen en uitvoeren. 

Submaatregel 4
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Maatregel Omschrijving Beschikbaar budget EU + Overheid(€)

Submaatregel 2 Uitvoeringsbudget projecten: 3.200.000 80%

• Hoofddoelstelling 1: Behouden en creëren 
van levendige gemeenschappen

1.300.000 40%

• Hoofddoelstelling 2: Versterken bedrijvigheid 
buitengebied

800.000 25%

• Hoofddoelstelling 3: Boeiende omgeving voor 
toerist en recreant

800.000 25%

• Hoofddoelstelling 4: Verstevigen relatie 
landbouw, voedsel, stad

300.000 10%

Submaatregel 3 Samenwerking (hoofddoelstelling 5: 
samenwerkingsprojecten):

200.000 5%

• Voorbereiding 50.000

• Uitvoering 150.000

Submaatregel 4 Lopende kosten (beheer LEADER) 600.000 15%

Subtotaal 4.000.000 100%

Geraamd budget privaat 3. 00.000
Totaal 7. 00.000

Het beheer van het LEADER-programma voor Zuidwest Twente (submaatregel 4) wordt verder 
gespecificeerd in de volgende kostensoorten:

Omschrijving Kostensoort Lopende kosten (beheer) € % 

Coördinatie a) coördinatietaken, o.a. aanjagen en 
faciliteren projecten

410.000 68%

b) administratie (incl. accountant) 25.000 4%

LAG kosten a) vergaderkosten 18.000 3%

b) opleidingskosten 18.000 3%

c) onkosten/vacatie 54.000 9%

Communicatiekosten a) kosten PR en drukwerk 45.000 8%

b) multimedia (web, social, mobile) 18.000 3%

Onvoorzien 12.000 2%

Totaal 600.000 100%
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6.3 FINANCIËLE VERHOUDINGEN EN DEKKINGSPLAN
De kosten voor het LEADER Zuidwest Twente worden gedragen door de Europese Unie, 
provincie Overijssel, de tien gemeenten behorende tot het LEADER-gebied en het waterschap 
Vechtstromen. Private middelen dragen via projectgeld bij aan de uitvoering. De deelnemende 
gemeenten dragen financieel op projectbasis bij aan de uitvoering van het programma. In 
bijlage 3 zijn daartoe de deelnamebevestigingen opgenomen. 

De norm voor de verdeling van publiek/private investering is op programmaniveau vastgesteld 
op ten minste 40% private middelen en 60% publieke middelen. Deze publieke middelen 
kunnen onderverdeeld worden in 30% Europese middelen en 30% Nationale middelen 
(provincie, gemeente, waterschap). 

Het dekkingsplan kan als volgt weergegeven worden: 

Totaal budget € Dekking €

Uitvoeringbudget 
outputdoelstellingen
(submaatregel 2)

6.200.000 Europese Unie (26%)
Provincie Overijssel (13%)
Lokale overheden (13%)
Privaat (48%)

1.600.000
800.000
800.000

3.000.000

Samenwerkingsprojecten
(submaatregel 3)

 00.000 Europese Unie ( %)
Provincie Overijssel ( %)
Lokale overheden ( %)

100.000
50.000
50.000

Lopende kosten (beheer LEADER)
(submaatregel 4)

600.000 Europese Unie (50%)
Provincie Overijssel (25%)
Lokale overheden (25%)

300.000
150.000
150.000

TOTAAL gehele programma  7. 00.000

Private investering (4 %) 3. 00.000

De Lag houdt op programmaniveau rekening met een private bijdrage van om en nabij de 
4 %.
Met betrekking tot submaatregel 2 verwacht de LAG op projectniveau uit te komen op een 
50/50 verdeling tussen publieke en private middelen, hetgeen gezien het enthousiasme uit 
het gebied haalbaar wordt geacht. Hierbij streeft de LAG naar 32 kwalitatief goede projecten, 
waarbij de (maximale) hoogte van het subsidiebedrag per project niet op voorhand is 
vastgesteld, maar wel een richtlijn van €50.000,- EU-middelen wordt nagestreefd. 
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6.4 FINANCIËLE VOORTGANG PROJECTEN
Ervaring uit voorgaande LEADER perioden leert dat de financiële administratie van LEADER 
projecten relatief tijdrovend is. Een efficiënt systeem om initiatiefnemers van projecten hierin 
te ondersteunen heeft ook grote invloed op het functioneren van de LAG. Denk hierbij aan 
de tijdsbesteding van de LAG en coördinator bij projectondersteuning, maar ook het type 
projecten dat gefinancierd kan worden. 

Over de administratieve bewaking van projecten wordt voor de start van de nieuwe periode 
afspraken gemaakt met het betaalorgaan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RvO). De focus van de LAG moet liggen op het aanjagen en goed ondersteunen van 
lokale initiatieven, zeker bij complexe projecten met meerdere partners. Dat betekent dat 
financieringsmechanismen en administratieve procedures mogelijk aangepast moeten worden 
(inclusief voorschotten, nationale bijdrage etc.) om projecten goed uit te kunnen voeren. 
Dit is noodzakelijk om de toegang tot lokale financiering te verbeteren. Uit de voorgaande 
LEADER-periode is gebleken dat de destijds toegepaste methode liquiditeitsproblemen kan 
opleveren voor initiatiefnemers. Dit gaat dan met name om de voorschotten (kosten voor 
afgifte van beschikking) en de lange duur van uitbetalingstermijnen (tot 7 maand voordat 
voorschot uitgekeerd wordt). Met voorschotten, termijnbetalingen en garantstellingen van 
betrokken overheden kan een deel van deze liquiditeitsproblemen opgevangen worden. De 
LAG LEADER Zuidwest Twente zet zich in om samen met de investerende overheden te kijken 
naar slimme (voor)financieringsoplossingen.   





DEEL II
REGLEMENT
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#7 DEEL II
BEHEER- EN TOEZICHTREGELING

(REGLEMENT)
Inleiding
De beheer- en toezichtregelingen (reglement) stelt de LAG in staat om de Lokale 
Ontwikkelingsstrategie (LOS) doelmatig en efficiënt uit te voeren tot en met 2020. Naast 
uitvoering van de LOS beschrijft het reglement ook de taken en verantwoordelijkheden van de 
LAG en de monitoring en evaluatie van projecten tijdens de uitvoeringsfase. 

7.1 LAG WERKWIJZE EN VERANTWOORDING

Het stimuleren van de projecten; ondersteuning van de voorbereiding
De LAG wordt ingesteld als adviescommissie van de Provincie Overijssel. In de 
voorbereidingsfase legt de (aankomende) LAG de basis voor het succes van de lokale 
ontwikkelingsstrategie. Het kost tijd, energie en middelen om te zorgen dat er een goed 
onderbouwde strategie tot stand komt met input en commitment vanuit het gebied. Om de 
professionaliteit van de LAG te vergroten, worden aan het begin van de LEADER-periode 
kennisbijeenkomsten georganiseerd. Deze zorgen er voor dat de LAG-leden op een gelijk 
niveau deskundigheid en relevante kennis van het platteland kunnen uitdragen. 

Voor de inwoners in Zuidwest Twente is het belangrijk dat zij voor de ontwikkeling van 
het gebied betrokken zijn bij vaststelling van hoofddoelstellingen. Waardoor zij zich ook 
uitgenodigd voelen om activiteiten te initiëren die bijdragen aan het behalen van de 
doelstellingen in de programmaperiode. Het is van belang dat inwoners en ondernemers bij 
de planvorming een beroep kunnen doen op actieve LAG-leden die meedenken, netwerken 
inzetten en verbindingen leggen tussen initiatieven en sectoren. 

Met periodieke thema- of netwerkbijeenkomsten wil de LAG gedurende de programmaperiode 
kennis en ervaring overdragen binnen het gebied om ideeën verder te brengen. Daarbij 
is het van belang dat initiatiefnemers van elkaar op de hoogte zijn en waar mogelijk de 
samenwerking zoeken. Binnen dit speelveld met meerdere initiatiefnemers stimuleert de LAG 
constant innovatieve dwarsverbanden tussen partners en sectoren (zogenaamde cross-overs).  

Een aantal vernieuwingen in het landelijk gebied kan alleen tot stand komen als daar 
ruimte voor wordt geboden. Soms passen kansrijke pilotprojecten niet binnen het 
geldende (ruimtelijke) beleid of regelgeving. Via de koppeling met Krachtig Twente en de 
ambtelijke vertegenwoordiging in de LAG kan de LAG in een vroeg stadium het gesprek 
aan gaan met initiatiefnemers en betrokken overheden. Gezamenlijk wordt gezocht naar 
oplossingsrichtingen, zodat innovatieve burgerinitiatieven daadwerkelijk van de grond komen. 

Initiatiefnemers zijn binnen voorgaande LEADER-programma’s altijd vindingrijk gebleken in 
het aantrekken van verschillende (financiering)fondsen die aansluiten bij de doelen van het 
project. Ook in deze programmaperiode wordt op dit vlak creativiteit van initiatiefnemers 
verwacht. Tegenwoordig wordt steeds vaker gewerkt met hybride financiering. De LAG streeft 
er naar om richting aanvragers beschikbare kennis, expertise en netwerken in te zetten om tot 
passende financieringsvormen voor projecten te komen.
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Om innovatieve projecten te stimuleren is het van belang dat de LAG ook duidelijk voor 
ogen heeft welke mogelijkheden er zijn buiten LEADER. De LAG zal, onder andere via het 
programmateam van Krachtig Twente, de verbinding zoeken met andere programma’s. Zo 
kunnen kleine innovatieve LEADER projecten ook aansluiting vinden bij initiatieven op een 
grotere schaal.

Selectie en aanstelling LAG leden / invulling vacante plekken
De LAG is samengesteld op basis van selectiecriteria die aansluiten bij de lokale 
ontwikkelingsstrategie. Bij selectie van LAG leden is onder meer gekeken naar:
• relevante kennis en ervaring 
• een aantoonbaar breed netwerk
• vestigingsplaats en werkgebied
• vertegenwoordiging van alle leeftijdsgroepen
• evenwichtige spreiding over Zuidwest Twente 
• capaciteiten om in verbindingen c.q. cross-overs te denken 

LAG leden hebben een nadrukkelijke inspanningsverplichting om bij alle LAG-vergaderingen 
aanwezig te zijn. De vergaderdata worden aan het begin van een kalenderjaar vastgesteld. 
Indien een van leden regelmatig verstek laat gaan, kan de LAG besluiten om deze functie 
vacant te stellen.

De LAG kan een nieuw lid aanstellen op grond van kennis, ervaring en netwerken die de 
LAG op dat moment nodig acht voor een goede uitvoering van het programma. Tussentijdse 
evaluaties van het functioneren van de LAG en het jaarverslag zijn hierbij belangrijke 
onderleggers.

De LAG wijst zelf een voorzitter aan. Deze kan uit de LAG worden gekozen of extern worden 
aangetrokken. Ook wordt bij aanvang van de programmaperiode een plaatsvervangende 
voorzitter aangewezen binnen de LAG.

De LAG stelt een coördinator aan op basis van een gericht functieprofiel. De gemeente Hof 
van Twente zal contractpartner zijn (zie ook hoofdstuk 5 en § 7.2 juridisch penvoerder).

Vergaderfrequentie
De LAG komt vier tot zes keer per jaar bijeen om projecten te beoordelen en adviezen uit te 
brengen. Dit is mede afhankelijk van het aantal aanvragen. 

Er zijn twee vaste momenten voor een LAG-vergadering:
1. Voorafgaand aan de openstelling van de twee officiële indieningperiodes (tranches) door 

de Provincie Overijssel komt de LAG bijeen. Het betreft twee reguliere c.q. oriënterende 
vergaderingen per jaar, waarbij (potentiële) projecten ter oriëntatie worden voorgelegd 
aan de LAG. De LAG beoordeelt de aanvragen aan de hand van de selectiecriteria (zie 
7.2).

2. Na afloop van deze twee tranches volgt ook standaard een LAG-vergadering. Het betreft 
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dan twee besluitvormende vergaderingen per jaar, waarbij pré-adviezen van de Provincie 
Overijssel, na toetsing van de projectaanvragen op EU-conformiteit en provinciaal beleid, 
voor een definitief besluit worden voorgelegd aan de LAG. Op basis hiervan geeft de LAG 
een zwaarwegend, gemotiveerd advies aan het college van Gedeputeerde Staten van 
Overijssel.

Daarnaast is het mogelijk dat de voorzitter op een à twee andere momenten de LAG bijeen 
roept om belangrijke ontwikkelingen, lopende projecten of uit te voeren activiteiten (zie ook 
hoofdstuk 4) te bespreken. 

Agendabeheer
De voorzitter en coördinator bereiden de agenda voor de LAG vergadering voor. De agenda 
kent een aantal vaste onderdelen. Leden kunnen ook agendapunten inbrengen om specifieke 
onderwerpen te bespreken. De vaste agendapunten voor elke LAG-vergadering zijn:

Agendapunten LAG-vergadering

Opening en mededelingen

Verslag vorige vergadering

LEADER-projecten in Zuidwest Twente:

1. Toetsing projecten die ter oriëntatie worden voorgelegd 

2. Toelichting voortgang lopende projecten (projectambassadeurs)

3. Besluitvorming projecten o.b.v. pré-adviezen

Voortgang van samenwerkingsprojecten:

1. Inter-territoriaal met LEADER gebieden in Nederland met vergelijkbare thema’s en doelen als Zuidwest 
Twente

2. Transnationaal met LEADER gebieden buiten de lidstaat Nederland

3. Overige samenwerking

Samenwerking Krachtig Twente en aanverwante programma’s 

Beheer en uitvoering LEADER Zuidwest Twente

1. LAG activiteiten

2. Coördinatieactiviteiten 

3. Communicatieactiviteiten (promotie en publiciteit)

Transparante en eerlijke selectieprocedures 
Bij samenstelling van de LAG is gekozen voor een ruime vertegenwoordiging van inwoners. 
Ruim 65 % van de stemgerechtigden binnen de LAG is inwoner c.q. ondernemer in het 
gebied. Dit verkleint de kans dat bij een besluitvormende vergadering de 51%-regel niet 
wordt gehaald. Deze is bedoeld om te voorkomen dat publieke partijen, op basis van hun 
cofinanciering en ambtelijke ondersteuning bij de uitvoering van het programma, teveel 
invloed en zeggenschap krijgen binnen de LAG. Als de inwoner LAG-leden in minderheid 
zijn bij een besluitvormende vergadering zal er geen stemming plaatsvinden en wordt een 



APRIL 2015 LEADER ZUIDWEST TWENTE 2015-2020 51

nieuwe vergadering uitgeschreven. De voorzitter is stemgerechtigd, maar heeft niet de 
doorslaggevende stem bij de beoordeling van de projectaanvragen.

De samenstelling en verdeling van stemgerechtigden binnen de LAG Zuidwest Twente is als 
volgt: 

Samenstelling LAG Zuidwest Twente

Vertegenwoordiging stemgerechtigd anders

10 inwoners (10 deelnemende gemeenten) ja

4 gemeentelijke bestuurders waarvan 3 stemgerechtigd* 
(regio Zuid, West, Steden)

ja

1 Waterschap bestuurder (Waterschap Vechtstromen) ja

1 voorzitter (onafhankelijk) ja

2 contactambtenaren namens 10 gemeenten nee adviserend

1 coördinator nee onafhankelijk

1 contactambtenaar provincie Overijssel nee adviserend
* De gemeenten Wierden en Twenterand zijn beiden bestuurlijk vertegenwoordigd in de LAG en hebben samen één 
bestuurlijke stem.

Om belangenverstrengeling tegen te gaan, wordt een algemene regel gehanteerd binnen de 
LAG: alle leden zijn 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 site 
www.leaderzuidwesttwente.nl gepubliceerd. In dit overzicht staat ook vermeld welke link er 
kan zijn tussen leden van het beoordelingscomité binnen de LAG en een ingediend project of 
aanvrager. Hiermee wil de LAG een zorgvuldige afweging garanderen richting overheden en 
inwoners van het gebied.  

7.2 SELECTIECRITERIA EN PROCEDURE VOOR STEUNAANVRAGEN 
De LAG wil een prioriteitstelling binnen aanvragen hanteren om transparant te kunnen 
handelen bij de beoordeling van projecten. Zodoende kan ook de samenhang met de 
outputdoelstellingen in de LOS geborgd worden. Dit draagt bij aan kwalitatief sterke projecten 
die leiden tot gerealiseerde doelstellingen in Zuidwest Twente binnen de programmaperiode. 
De LAG kent op een aantal niveaus selectiecriteria die onderstaand nader uitgewerkt worden:

• Werkwijze LAG bij selectie projecten
• Algemene, inhoudelijke selectiecriteria
• Gebiedseigen selectiecriteria
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Werkwijze LAG bij selectie projecten:

1. Het project moet bijdragen aan de LEADER-werkwijze;

2. Het project moet meetbaar en verifieerbaar (RVO) zijn, i.v.m. de verantwoording over besteding van publieke 
middelen;

3. De LAG werkt ter aanvulling de landelijke selectiecriteria verder uit met gebiedseigen selectiecriteria in een 
eigen toetsingsformulier met eigen wegingsfactoren. Zodat er evenwicht tussen landelijke basis en regionaal 
maatwerk ontstaat;

4. Het toetsingsformulier moet bijdragen aan een transparante beoordeling van de kwaliteit van een aanvraag.

De gehanteerde toetsingscriteria worden op de website van LEADER Zuidwest Twente 
vermeld. Het verslag met de besluitvorming over de geselecteerde projecten wordt ook op de 
website gepubliceerd.

Algemene, inhoudelijke selectiecriteria 
In de provinciale POP3 verordening die door de 12 provincies is vastgesteld staan voor 
LEADER een aantal algemene criteria geformuleerd. Er zijn twee submaatregelen op basis 
waarvan de LAG’s projecten kunnen selecteren:
• Submaatregel 2: uitvoering van projecten (artikel 3.3.6.)
• Submaatregel 3: samenwerking met andere LEADER gebieden binnen en buiten 

Nederland (artikel 3.4.7) 

Selectie van de subsidie vindt plaats door de LAG op basis van een door Gedeputeerde Staten 
goedgekeurde Lokale Ontwikkelingsstrategie. De selectiecriteria zijn daarbij in ieder geval 
uitgewerkt op basis van de volgende vier aspecten: 
• De mate waarin het project bijdraagt aan de doelen van de LOS;
• De mate waarin het project past binnen de werkwijze van LEADER (bottom-up, integraal, 

innovatief, samenwerkend, gebiedsgericht);
• De mate waarin het project haalbaar is vanuit financieel en organisatorisch oogpunt;
• De mate van efficiency en doelmatigheid van het project.   

Algemeen uitgangspunt is dat samenwerkingsprojecten inhoudelijk aansluiten bij 
de ontwikkelingsstrategie LEADER Zuidwest Twente en de visie en doelen van het 
gebiedsprogramma Krachtig Twente. Internationale samenwerking blijkt in de praktijk het 
meest efficiënt en effectief als een partnerschap wordt aangegaan met direct aangrenzende 
regio’s in Duitsland.

Gebiedseigen selectiecriteria
De LAG hanteert daarnaast een aantal inhoudelijke criteria die zij kenmerkend acht voor 
haar visie en werkwijze in Zuidwest Twente. Deze gebiedseigen criteria zijn opgesteld naar 
aanleiding van de gebiedsbijeenkomsten en sluiten aan bij de LEADER-aanpak:  
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Criteria LEADER-projecten

Zachte kenmerken projecten Harde kenmerken projecten

Sociale impuls
Innovatie in sociale structuren
Maatschappelijke spin off
Breed gedragen initiatieven (geen op zichzelf 
staande initiatieven)

Economische activiteit
Economische spin off omgeving
Arbeidsplaatsen en - integratie
Exploitatie/haalbaarheid lange termijn

Samenwerken en verbinden
Partijen en organisaties duurzaam verbinden
Sociale structuren verbinden
Verbinden van Stad & Ommeland

Kennis
Kennisuitwisseling (GKT)/ jongeren betrekken
Talentontwikkeling
Stimulans innovatie

Respect
Voor elkaar en omgeving
Passend in (sociaal)landschap van Zuidwest Twente

Innovatie
Economisch vernieuwend (MKB)

Kleinschalig en lokale basis
Stimuleren van kleine projecten (olievlek werking)
Initiatieven geworteld in de regio
Binding met het gebied versterken

Financieringsvormen
Verschillende financieringsvormen aanboren
Financiering met verschillende stimuleringsfondsen

(…) (…)

Waarborgen van innovatie
De LAG waarborgt op verschillende manieren innovatie van projecten. Door realisatie van 
de vijf prestatiedoelen uit de hoofdstukken 3 en 4 (deel 1) wordt vanzelfsprekend inhoud 
gegeven aan de thema’s innovatie en duurzaamheid. Om deze thema’s te integreren 
binnen projecten gelden de algemene, inhoudelijke en gebiedseigen selectiecriteria bij de 
beoordeling. 

Er wordt ook getoetst op welke risico’s er zijn voor de realisatie van een innovatief project. 
Tijdens de uitvoeringsfase zijn er regelmatig contactmomenten met initiatiefnemers om de 
voortgang van projecten te monitoren. Bij eventuele afwijkingen informeert de coördinator 
tijdig de LAG. In gezamenlijk overleg met de Provincie en RvO wordt in dat geval gekeken 
naar oplossingen om een afbreukrisico te beperken. Ook de nazorg van projecten, inclusief 
evaluatie, is belangrijk om innovatie in projecten te stimuleren.

Om innovatie in de LAG continu te stimuleren worden uitwisselingen met o.a. Netwerk 
Platteland, Duurzaam Door en Innovatiefondsen aangeboden. Vernieuwing binnen de LAG 
wordt ook gestimuleerd door interne evaluaties en samenwerking met andere LAG’s om kennis 
en ervaring te delen. 



LEADER ZUIDWEST TWENTE 2015-2020 APRIL 201554

Van idee naar project
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Procedure besluitvorming projecten 
Het succes van de strategie is voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit en kwantiteit 
van de projecten die worden ingediend. Eerdere programmaperiodes hebben aangetoond 
dat het potentieel aan kansrijke initiatieven in Zuidwest Twente groot is. Dit vraagt om een 
zorgvuldige beoordeling van de LAG. De LAG doorloopt een aantal stappen waarbij het 
projectidee wordt getoetst. Onderstaand wordt dit proces beschreven en wordt de rol van de 
LAG hierin verduidelijkt:

Fase 1: eerste oriëntatie door de LAG op basis van criteria
De LAG beoordeelt de kwaliteit van een aanvraag op basis van ambitie en resultaat, 
werkwijze, haalbaarheid en value for money. De LAG zal aan de hand van de geformuleerde 
algemene en gebiedseigen criteria wegingsfactoren toekennen aan verschillende onderdelen. 
Iedere initiatiefnemer ontvangt na de projectboordeling van de LAG een advies met een 
scoringstabel. 

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. 
De algemene en gebiedseigen selectiecriteria vormen de leidraad voor de beoordeling. Aan 
de selectiecriteria worden waarden toegekend door de LAG. De uiteindelijke waarden in de 
scoringstabel zoals opgenomen in bijlage 4 worden door de LAG ingevuld. 

Voor de initiatiefnemer, de LAG en Provincie Overijssel is de oriëntatiefase erg belangrijk. 
Hiermee wordt de basis gelegd voor een soepel verloop van het aanvraagtraject en, bij 
een positief besluit, de uitvoeringsfase. Initiatieven worden door de coördinator op alle 
onderdelen van de ontwikkelingsstrategie getoetst en besproken met de projectaanvrager. In 
deze fase wordt ook de contactambtenaar geconsulteerd evenals het LAG lid uit de betrokken 
gemeente.  

Ook beperkingen voor de uitvoerbaarheid van het project, bijvoorbeeld door beleid en 
regelgeving, worden in een vroeg stadium gesignaleerd en oplossingsrichtingen verkend. 
Door actieve samenwerking tussen de LEADER en het programmateam Krachtig Twente vindt 
continu informatie-uitwisseling plaats en worden initiatieven beter op elkaar afgestemd.  

Bij goedkeuring van de LAG op het projectidee tijdens een oriënterende vergadering, wordt 
het projectidee vervolgens uitgewerkt tot een formele projectaanvraag bij de Provincie. 

Fase 2: Eerste toetsing projectaanvraag door de Provincie Overijssel
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. Zodra de Provincie de aanvraag ontvangt zal het projectvoorstel inhoudelijk en 
beleidsmatig getoetst worden. In bijlage 5 staat een opsomming van de onderdelen van een 
openstellingbesluit.

In deze fase komt ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) in beeld. De 
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RvO toetst een projectaanvraag op EU-conformiteit en uitvoerbaarheid (bijlage 6). Op 
basis van een instaptoets worden projecten uitgesloten die niet subsidiabel zijn, omdat 
bepaalde activiteiten of kosten buiten de algemene criteria vallen die voor alle POP3 
(LEADER) projecten gelden. De instapeisen die de Provincie Overijssel hanteert in haar 
openstellingbesluit zullen ook door RvO in de beoordeling worden meegenomen. Op basis van 
deze toets stelt de Provincie een pre-advies op richting de LAG Zuidwest Twente. 

Fase 3: Beoordeling pre-advies en besluitvorming door de LAG
De geprioriteerde lijst van projecten en de pre-adviezen worden door de Provincie toegelicht 
aan de LAG tijdens een besluitvormende vergadering. In deze vergadering zal aan de hand 
van de criteria en adviezen van de Provincie een definitief besluit worden genomen over een 
LEADER-bijdrage aan de aangevraagde projecten. Besluitvorming vindt plaats bij meerderheid 
van stemmen. Dit zwaarwegende advies van de LAG wordt vervolgens aan Gedeputeerde 
Staten (GS) van de Provincie Overijssel voorgelegd voor definitieve besluitvorming. 

Fase 4: Definitieve besluitvorming en uitvoering project
Alleen op formele gronden kan GS afwijken van het zwaarwegende advies van de LAG. 
De Provincie zal de LAG op de hoogte brengen van het door haar genomen besluit. 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 subsidie-voorwaarden waaraan voldaan moet worden tijdens de uitvoeringsfase. Het 
betaalorgaan van de Provincie, de RvO, zal een afspraak maken met de projectaanvrager 
om voorlichting te geven over het administratieve traject. Binnen het LEADER-programma 
is de RvO verantwoordelijk voor het uitbetalen van de subsidie. Dit geldt niet alleen voor de 
bijdrage van de EU, maar ook voor de bijdragen van de Nederlandse overheden (provincie, 
gemeenten, waterschap). Zij controleert of kostensoorten subsidiabel zijn volgens Europese 
richtlijnen en of de cofinanciering op de juiste wijze verzekerd is.

Monitoring van projecten tijdens de uitvoering 
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 
monitoring van het project.  
Bij dit gesprek zijn aanwezig: een vertegenwoordiger van de RvO, de LAG coördinator, 
een projectambassadeur en de LEADER contactambtenaar van het betreffende gebied. In 
dit gesprek worden afspraken gemaakt over de uitvoering van het project en de wijze van 
monitoring en effectmeting. RvO signaleert de LAG tijdig over mogelijke knelpunten in de 
voortgang.  

De LAG monitort het project van start tot minimaal een jaar na oplevering. De coördinator en 
ambassadeur voeren 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. 
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Rol van projectambassadeur
Op het moment dat een project een LEADER-subsidie krijgt toegewezen zal de LAG een 
van haar leden aanwijzen als projectambassadeur. Deze persoon heeft op basis van kennis, 
ervaring of vestigingsplaats een duidelijke relatie tot het project. De projectambassadeur is 
eerste contactpersoon voor het project bij vragen en/of opmerkingen van de initiatiefnemers. 
De ambassadeur stemt regelmatig de voortgang af met LAG, signaleert eventuele wijzigingen 
binnen de projectaanvraag en zorgt samen met LEADER contactambtenaar voor PR van het 
project binnen gemeentelijke publicaties.

Juridische penvoerder
De gemeente Hof van Twente is aangewezen als standplaats en penvoerder voor LEADER 
Zuidwest Twente namens andere deelnemende gemeenten. Hof van Twente is de 
administratie-voerende gemeente voor het beheer en de uitvoering van LEADER Zuidwest 
Twente en zorgt onder meer voor de inhuur van de coördinator. De gemeente Hof van Twente 
is tevens contactpersoon voor de RVO en is bevoegd om voor zaken die betrekking hebben op 
het beheer van LEADER de deelnemende gemeenten te vertegenwoordigen. 

7.3 MONITORING ALGEMEEN
Monitoring binnen de LAG beschrijft de wijze van (tussentijds) evalueren. Hiermee 
ontwikkelt de LAG haar professionaliteit, capaciteiten en deskundigheid. Ook gaat het 
om het waarborgen van transparante en eerlijke selectie- en beoordelingsprocedures voor 
projectaanvragen (geen belangenverstrengeling, wijze van stemmen, documentatie etc.). 
Monitoring is naast het ‘meten’ ook zeker bedoeld als leerinstrument voor de LAG. Zodat de 
LAG tijdig kan signaleren van wat wel en niet werkt en om – indien gewenst – de strategie 
tijdig aan te kunnen passen aan veranderende omstandigheden. Daarmee wordt de strategie 
concreet, realistisch, robuust en flexibel. 

Voortgangsrapportages
Drie keer per jaar, op vooraf door de RvO vastgestelde data, stelt de LAG een 
voortgangsrapportage op voor het project ‘Beheer en uitvoering LEADER Zuidwest Twente’. 
In de voortgangsrapportages dient de aanvragende gemeente Hof van Twente aan te geven 
of het project volgens planning verloopt, welke activiteiten zijn ondernomen en welke 
communicatie-middelen zijn ingezet voor LEADER. Naast de voortgangsrapportages worden 
ook periodiek de termijndeclaraties ingediende volgens een gezamenlijk vastgestelde 
kasplanning.

Verplichtingen inzake voorlichting en publiciteit
Informatievoorziening en publiciteit zijn belangrijke aspecten voor een goede uitvoering van 
de LEADER ontwikkelingsstrategie. Het draagt bij aan het uiteindelijk bereiken van gestelde 
doelen. LAG Zuidwest Twente zet in op een actieve communicatieaanpak die zich richt op 
verschillende doelgroepen binnen de samenleving. Hierbij wordt specifieke aandacht gegeven 
aan jongeren.
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De communicatiestrategie heeft meerdere doelen:

Doelen communicatiestrategie

1. Algemene informatieverstrekking om de door LEADER gesteunde activiteiten kenbaar te maken en inwoners 
te stimuleren binnen deze kaders projectideeën aan te dragen.

2. De LEADER strategie middels een doelgroepgerichte benadering kenbaar maken in het gebied. De LEADER 
doelen en gewenste activiteiten worden specifiek voor elke doelgroep geformuleerd en gecommuniceerd.

3. De gerealiseerde projecten uit eerdere LEADER periodes als voorbeeld en inspiratiebron laten dienen. De 
behaalde resultaten en ‘bezielde projecten’ delen met zo veel mogelijk inwoners van het gebied.

4. Kennis en marktontwikkeling die gerelateerd zijn aan de ontwikkelingsstrategie van LEADER delen met 
doelgroepen in het gebied.

5. Communicatiestrategie implementeren, uitvoeren en daarnaast afstemmen in de Groene Metropool Twente  
om samenhang te borgen.

Alle uitingen op het gebied van communicatie en promotie voor LEADER worden uitgevoerd 
op basis van een door de LAG op te stellen communicatiestrategie. De LAG streeft er naar om 
binnen drie maand na goedkeuring van de ontwikkelingsstrategie haar communicatieplan te 
presenteren. Hier vallen in ieder geval de volgende activiteiten onder:

Taken promotie en publiciteit

Opstellen van een publiekvriendelijke versie van de ontwikkelingsstrategie

Ontwikkelen website www.leaderzuidwesttwente.nl (evt. doorontwikkelen huidige bestaande websites zuid- en 
westtwente) 

Ontwikkelen van een eigen brochure van het gebied in Nederland en Engels

Beheren en updaten van de website www.leaderzuidwesttwente.nl

Periodiek uitbrengen van (digitale) LEADER nieuwsbrieven 

Aankondigen van LEADER-programma in (het gemeentekatern van) lokale/regionale media

Publiceren van de start en oplevering van een project (in het gemeentekatern van) lokale/regionale media

Opstellen van een jaarverslag waarin de inhoudelijke en financiële resultaten worden gepubliceerd

Organiseren van project- en werkbezoeken en de ‘Europa om de Hoek’ kijkdagen

Opstellen van tussentijdse evaluaties en een (publieksvriendelijk) eindverslag in 2020

7.4 EFFECTMETING EN EVALUATIE

Effectmeting LEADER-activiteiten
Op basis van periodieke betaaloverzichten kan per project een eindoverzicht worden gemaakt 
met: 
• projectomschrijving
• gerealiseerde projectdoelen
• financiële planning met kostenverdeling
• eindresultaat 
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Voor het financiële eindoverzicht geldt de volgende verdeling:
• totale investering project
• private bijdrage
• EU (EFRO) bijdrage 
• publieke bijdrage (Provincie, gemeenten, Waterschap) 
• bijdrage derden 

Ook in voorgaande LEADER-periodes heeft de LAG in Zuid en West Twente met dit format 
gewerkt richting Provincie en RvO. Jaarlijks zal op basis van bovenstaande informatie en de 
activiteiten die ontwikkeld zijn op het gebied van samenwerking, deskundigheidsbevordering 
en communicatie een verslag worden opgesteld. Dit jaarverslag wordt besproken binnen 
de LAG. Op basis van behaalde resultaten worden de activiteiten van de LAG eventueel 
bijgesteld. 
Na drie jaar zal een zogenaamde ‘midterm review’ plaatsvinden waarbij de 
ontwikkelingsstrategie integraal wordt geëvalueerd op projectniveau en het functioneren van 
de LAG. Dit is ook het moment waarop de koers en de organisatie opnieuw geijkt wordt voor 
de volgende drie jaar.

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.

Effectmeting projecten
Naast het in kaart brengen van de effecten op programmaniveau, zet de LAG ook in op 
tussentijdse effectmeting op projectniveau. Dit periodieke onderzoek kan ondersteund worden 
door een onderwijsinstelling in samenwerking met de Groene Kennispoort Twente. Onderzoek 
door Saxion in de vorige LEADER-periode heeft waardevolle informatie opgeleverd voor het 
programma. 

Eindevaluatie LAG
Aan het einde van de programmaperiode wordt een eindverslag opgesteld waarin alle 
onderdelen van de ontwikkelingsstrategie zijn geëvalueerd. De outputindicatoren die zijn 
vastgesteld in het activiteitenplan zijn de basis voor de effectmeting van de strategie. Ook 
wordt het functioneren van de LAG Zuidwest Twente over de gehele programma-periode 
geëvalueerd aan de hand van een format dat in 2014 gebruikt is in Zuid en West Twente. 
Onderdelen die hierbij aan bod komen zijn:
• functioneren van de LAG als groep 
• wijze van projectbeoordeling
• werkwijze en organisatievorm
• effecten van de inzet van de LAG 
• gehanteerde criteria
• visie op de toekomst van LEADER 
• communicatiedoelen
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LAG: beoordelen 

projecten

2015 
2020

2015 
2020

2015 
2020

2015 
2020

LAG: initiëren 

projecten

2015 
2020

Kenbaar maken LEADER ZWT 
bij plaatselijke (sociale) 
organisaties en verenigingen. 
Kenbaar maken van de 
werkwijze, eisen en criteria 

2015 
2020

Kenbaar maken LEADER ZWT 
bij MKB's op het platteland 
(via organisaties). Kenbaar 
maken van de werkwijze, 
eisen en criteria 

2015 
2020

Kenbaar maken LEADER ZWT 
bij R&T-ondernemingen. 
Kenbaar maken van de 
werkwijze, eisen en criteria 

2015 
2020

Kenbaar maken LEADER ZWT 
bij (landbouw) ondernemers 
en kennisinstellingen. 
Kenbaar maken van de 
werkwijze, eisen en criteria 

2015 
2020

Actief samenwerking 
opzoeken m.b.t. realisatie 
vastgestelde 
hoofddoelstellingen

2015 
2020

Aanjagen projecten, 
indicatief:
- 2015/2016:         #4
- 2017: #4
- 2018: #4
- 2019: #1

2015 
2020

Aanjagen projecten, 
indicatief:
- 2015/2016:         #3
- 2017: #2
- 2018: #2
- 2019: #1

2015 
2020

Aanjagen projecten, 
indicatief:
- 2015/2016:         #3
- 2017: #2
- 2018: #2
- 2019: #1

2015 
2020

Aanjagen projecten, 
indicatief:
- 2015/2016:         #1
- 2017: #1
- 2018: -
- 2019: -

2016 
2020

Verkennen mogelijkheden 
van crossovers met 
waterschap en 
grensoverschrijdende 
toeristische activiteiten

2016 
2017

Begeleiding initiatiefnemers
2015 
2020 Begeleiding initiatiefnemers

2015 
2020

Begeleiding initiatiefnemers 2015 
2020 Begeleiding initiatiefnemers

2015 
2020

Analyse sociaal landschap; 
inzicht in verenigingen en 
(lokale) organisaties

2015
Zoeken naar nieuwe 
financieringsvormen voor 
MKB's (stimulans jongeren 
om te ondernemen)

2016  
2017 Stimuleren koppelen van 

recreatieve voorzieningen

2016  
2017

Stimuleren start-ups onder 
streekproducten 
(mogelijkheid onderzoeken 
pop-up stores in stad i.c.m. 
GKT)

2016  
2019

Verbreden van 
activiteitenaanbod in landelijk 
gebied door clustering van 
functies te stimuleren

2015 
2020

stimuleren pilot-projecten 
alternatieve 
gebruiksmogelijkheden VAB's - 
zoeken naar crossovers

2017  
2019

Stimuleren samenwerking 
tussen R&T-gebieden 
Sallandse Heuvelrug, 
Reggedal, Groene Poort en 
Zoutmarke

2015 
2020

Uitwisselingsprojecten 
stimuleren tussen stad en 
land

2015 
2020

Bekijken mogelijkheden 
functieveranderingen 
openbare ruimtes in kernen 

2017 
2018

Stimuleren van 
kennisuitwisseling op het 
platteland door actief samen 
te werken met Groene 
Kennispoort Twente

2015 
2020

Aanjagen dorpswerkplaatsen 
(lokaal-voor-lokaal)

2017 
2020

Twentse Kracht: Groene 
Metropool Twente

Twentse Kracht: Groene 
Metropool Twente

Twentse Kracht: Groene 
Metropool Twente Groene Kennispoort Twente 

Kultur-Landschaft Ahaus-
Heek-Legden. 

Overijsselse Vereniging van 
Kleine Kernen (OVKK) MKB Twents Bureau voor Toerisme

Twentse Kracht: Groene 
Metropool Twente

Waterschappen 
Vechtstromen en Rijn & IJssel

Lokale organisaties Financiële instellingen
Plaatselijke VVV's en Tourist 
Info's

LEADER NOT, Salland, 
Achterhoek

Gemeenten Gemeenten
Waterschappen 
Vechtstromen en Rijn & Ijssel

Jongerenorganisaties Regio Twente en gemeenten

Aanstellen van een LEADER-coördinator volgens functieprofiel
Borgen samenwerking met Twentse Kracht
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
Initiëren en stimuleren van projecten
Volgen van projecten tijdens uitvoering
Najagen van cross-overs tussen doelstellingen
Uitvoeren van (tussentijdse) (project)evaluaties m.b.t. doelstellingen LOS

Opstellen communicatieplan en strategie m.b.t. LEADER Zuidwest Twente waarin aandacht is voor uitwerking van o.a. de volgende (voorbeeld)activiteiten:
 - eigen website, in samenwerking met Twentse Kracht
 - Brochures t.b.v. informatieverstrekking over het programma richting initiatiefnemers en herkenbaarheid programma (profilering)
 - Activiteiten die de kenbaarheid van LEADER Zuidwest Twente vergroten (zie ook activiteiten outputdoelstellingen)
 - Organisatie van projectbezoeken/werkbezoeken/open dagen (zie ook outputdoelstellingen)
 - Zichtbaarheid van het gebied verbeteren d.m.v. themaroutes, open bedrijvendagen en te werken met regiolabels: streek koppelen aan product
 - Achterhalen DNA van ZWT en kernkwaliteiten gebied benoemen. Hier op in zetten en etaleren bij LEADER-projecten. Doel: etaleren van Zuidwest Twente als prima woon-, werk- en leefomgeving.
 - Tonen van behaalde (project)resultaten aan gebieden, organisaties, inwoners, geïnteresseerden etc. 
 - Onderzoeken mogelijkheden m.b.t. inzet van sociale media
 - Zie voor overige punten ook acties per outputdoelstellingen

Aanstellen (financiële) penvoerder namens LAG 
Afspreken vastleggen tussen coördinator en (financiële) penvoerder i.v.m. financiële administratie en beheer dossiers
Verzorgen van rapportages indien de LAG Zuidwest Twente zelf subsidieaanvrager is

LAG: uitvoering 
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BIJLAGE 1
LETTER OF INTENT DUITSLAND



   
LETTER OF INTENT 

 
Intentieverklaring transnationale samenwerking  

 
 
Dit document bevestigt de intentie tot samenwerking in het kader van het Europese 
steunprogramma Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurále (LEADER) voor de 
begrotingsperiode 2014-2020 tussen de regio's 
 

Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden (Duitsland)  

en 

Zuidwest Twente (Nederland) 

 
Beide regio's, vertegenwoordigd door de plaatselijke groepen (PG) van de bovenstaande partners, 
worden geconfronteerd met gelijksoortige uitdagingen op het gebied van de ontwikkeling van de 
regionale structuren. In het geval van een positieve LEADER-beslissing voor de begrotingsperiode 
2014-2020 willen de regio's samen gaan werken op de volgende thema's: 
 
• Grensoverschrijdend aanbod van buurtbussen: testen van de mogelijkheden om de mobiliteit 

tussen de beide regio's, buiten het kader van het bestaande openbaar vervoer, uit te breiden via 
de in beide regio’s aanwezige systemen van buurtbussen 

 
• Verbinding: het ontwikkelen van methoden om de mogelijkheden voor jongeren in beide regio's 

sterker uit te breiden, met name op het gebied van opleiding en vooruitzichten op de 
arbeidsmarkt 

 
• Regionale producten en hun afzetmarkt: met behulp van verschillende benaderingen willen de 

naburige regio's de mogelijkheden vergroten voor het produceren en afzetten van lokale 
producten. Er kan daarbij gedacht worden aan een regionale markt en een internetplatform voor 
regionale producten ("Grenskist") 

 
Hiervoor hebben al verschillende vergaderingen plaatsgevonden met vertegenwoordigers van beide 
regio's, om onderwerpen en vakgebieden uit te kristalliseren en om het verdere verloop te 
verduidelijken. Met hechtere samenwerking zal worden gestart op het moment dat beide regio's 
opnieuw als LEADER-gebieden worden aangewezen.  
 
 
Legden/Goor, 30 januari 2015 
 
 
 
 

LAG Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden 
Friedhelm Kleweken 
Eerste voorzitter 

 
 
 
 
Stuurgroep Twentse Kracht Zuidwest Twente 
Wim Meulenkamp 
Eerste voorzitter 

 
 



BIJLAGE 2
ORGANOGRAM 
LEADER - GROENE METROPOOL TWENTE

Stuurgroep Groene Metropool Twente*

LAG Leader

Programmateam Krachtig Twente*
Groene Kennispoort 

Twente

3 / 4x per jaar

6x per jaar

frequentie:

1x per maand

NOT

[*] Voorheen genoemd Twentse Kracht



BIJLAGE 3
BEVESTIGING DEELNAME



























BIJLAGE 4
SELECTIECRITERIA VOOR DE LAG
Er zijn landelijk vier algemene criteria in de provinciale POP3 verordening benoemd op 
basis waarvan de LAG de kwaliteit van een projectplan kan beoordelen. Deze criteria zijn 
zo algemeen geformuleerd dat er ruimte is voor de LAG’s om ze verder uit te werken en op 
eigen wijze punten toe te delen. In deze tabel zijn hulpvragen geformuleerd. De LAG kan zelf 
specifiekere aandachtspunten formuleren (bijvoorbeeld wat verstaat LAG onder innovatief) die 
passen bij de eigen LOS en er wegingsfactoren aan toekennen.

Scoretabel selectiecriteria LEADER Zuidwest Twente

Criteria Check op 

Beoordeling: 
Score van 
0,1,2 of 3: van 
heel weinig tot 
heel veel

Hulpvragen

1 LEADER 
Ambitie/ 
resultaten

Draagt het initiatief 
voldoende bij aan de 
volgende doelen (thema’s) 
van de LOS
• Levendige 

ontmoetingsplekken
• Bedrijvigheid in het 

buitengebied
• Profilering van 

boeiende omgeving 
voor recreant en toerist

• Verstevigen relatie 
landbouw, voedsel en 
stad

Weging: x 4

Minimaal: 
8 punten 
Maximaal: 
12 punten

• In welke mate draagt het bij aan een van de 
doelen, (thema’s) van de LOS?

• In welke mate draagt het project bij aan de 
ontwikkeling van het gebied? ‘Zitten we hier 
echt op te wachten?’’. 

• Zijn de resultaten van het project in voldoende 
mate te relateren aan de doelen (thema’s) van 
de LOS? 

2 LEADER-
Werkwijze

Draagt het initiatief 
voldoende bij aan 
de volgende cruciale 
Leadercriteria:
a. Bottom up, draagvlak
b. Innovatief/vernieuwend
c. Samenwerking/netwerk 

opbouw
d. Overige procescriteria 

die minder LEADER-
specifiek zijn zoals:

• Gebiedsgerichte 
aanpak

• Integrale- en/of, 
multisectorale aanpak;

• Publiek private 
partnerschap

• Overdraagbaar

Weging: x 1

Voor a, b, c, d 
totaal: 
Minimaal: 8 
Maximaal: 12

• Leent de probleemstelling van het project zich 
goed voor een LEADER-benadering?

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

• Is er sprake van een (nieuwe) coalitie? 
• 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? 
Wie zijn er betrokken? Wie mis je? 

• Zijn de overheden betrokken in de 
ontwikkeling, uitvoering?

• Worden de projectresultaten uitgedragen? 
• Is het project overdraagbaar en is daar in het 

communicatieplan concreet aandacht aan 
besteed?



3 Haalbaarheid Is het initiatief haalbaar/
levensvatbaar?
a. Organisatorisch
b. Financieel

Weging: x 1,5

Voor a en b 
totaal:
Minimaal: 6
Maximaal: 9

Organisatorisch
• Is er een heldere organisatiebeschrijving met 

duidelijke verantwoordelijkheden? 
• Zit het project logisch in elkaar: dragen 

activiteiten echt bij aan het beoogde doel?
• Heeft de aanvrager/organisatie voldoende 

expertise, netwerk?
• Is het tijdpad realistisch?
• Zijn vergunningen geregeld?
• Is zicht op de betrouwbaarheid en/of kwaliteit 

van de aanvrager en/of partners (Goede of 
slechte ervaringen); 

• Wat is de motivatie van de aanvrager: 
ligt de nadruk op eigen belang of op een 
gemeenschappelijk belang?;

• Welke (schijn van)belangenverstrengeling 
zou mogelijk een rol kunnen spelen bij de 
aanvrager? 

Financieel:
• Is er een sluitende en transparante 

begroting en dekkingsplan, bankgarantie, 
ondernemersplan, zijn toezeggingen 
cofinanciering bijgesloten; zijn er verklaringen 
voor risicodragen?

4 
Value for 
money (waar 
voor geld)

Is het initiatief efficiënt / 
doelmatig: 
a. Geld
b. Ureninzet
c. Instandhouding/

continuïteit

Weging: x 1

Voor  a, b, c 
totaal: 
Min: 6
Maximaal: 9

• Hoe ligt de balans tussen de investeringen of 
tijdsinzet en de verwachtte resultaten van het 
project?

• Wordt er eigen geld of uren in het project 
gestoken of private middelen aangetrokken?

• Zou het project zonder LEADER niet door 
kunnen gaan? Of een andere kwaliteit krijgen? 
Waar zit het ‘’plusje’’? 

• Is er zicht op continuïteit en draagkracht/
verantwoordelijkheid voor instandhouding 
en verspreiding resultaten na afloop van het 
project? Is er een onderbouwing hiervan door 
een sluitende exploitatie- of beheerplan?

Subtotaal
Algemene 
criteria

Max: 42
Min: 28



Gebiedsgerichte selectiecriteria Zuidwest Twente met scoretabel

Criteria Check op 

Beoordeling: 
Score van 
0,1,2 of 3: van 
heel weinig tot 
heel veel

Hulpvragen

1...

2...

3...

4...

Eindscore 
aantal punten 

Max: 42
Min: 28

Opmerkingen/
verbeterpunten

Stemming LAG

Bijzonderheden 
t.a.v. evt.

Aantal leden (met naam) 
dat instemt met deze 
beoordeling:

Totaal aantal leden:

Totaal aantal aanwezig:

................

................

................

Belangen 
LAG-lid

Maximale haalbare score: 42
Minimaal score vereist: 28
Op elk (sub)onderdeel moet tenminste het minimum aantal punten gehaald worden.



BIJLAGE 5
OPENSTELLINGSBESLUIT PROVINCIE
Artikel 1.3 Openstelling

1.  Gedeputeerde Staten kunnen een openstellingsbesluit vaststellen.

2.  Gedeputeerde Staten stellen per openstellingsbesluit vast:
a.  één of meerdere subsidieplafonds;
b.  per plafond een periode waarbinnen een aanvraag om subsidie moet zijn ontvangen.

3.  In het openstellingsbesluit kunnen Gedeputeerde Staten nadere regels stellen met 
     betrekking tot:
a.  de categorieën van activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen;
b.  de thema’s waarop een activiteit betrekking moet hebben;
c.  de categorieën van begunstigden;
d.  de kostensoorten die voor subsidie in aanmerking komen;
e.  het territoriaal begrenzen van de openstelling;
f.   een drempelbedrag met betrekking tot de subsidiabele kosten;
g.  de maximale hoogte van de subsidie;
h.  de gegevens of bescheiden die bij de aanvraag om subsidie overlegd moeten worden;
i.   het indienen van een voortgangsrapportage.

4.  In het openstellingsbesluit stellen Gedeputeerde Staten vast:
a.  de selectiecriteria;
b.  het punten aantal dat per selectiecriterium behaald kan worden;
c.  de wegingsfactor per selectiecriterium;
d.  het minimaal aantal punten dat een aanvraag op basis van de selectiecriteria moet 
     behalen om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen.



BIJLAGE 6
INSTAPEISEN POP3 EN LEADER
Artikel 1.8 Weigeringsgronden
Onverminderd het bepaalde in artikel 4:35 Algemene wet bestuursrecht, wordt een subsidie 
in ieder geval geweigerd indien:
voor dezelfde activiteit reeds subsidie is aangevraagd in dezelfde openstellingsperiode;
voor dezelfde activiteiten en subsidiabele kosten op grond van enige regeling reeds 
subsidie is verstrekt tot het op grond van Europese verordeningen toegestane maximale 
subsidiepercentage of – bedrag; 
de activiteit niet overwegend plaatsvindt in provincie Overijssel,tenzij de activiteit of de 
resultaten ervan aantoonbaar ten goede komt of komen aan ingezetenen van provincie 
Overijssel, of de activiteit of de resultaten daarvan aantoonbaar op enigerlei wijze het belang 
van de provincie Overijssel dient of dienen;
met de uitvoering van de activiteit, niet zijnde de uitvoering van voorbereidings¬handelingen 
voor de uitvoering van de activiteit, is gestart voordat de aanvraag om subsidie is ingediend; 
de activiteit wordt uitgevoerd om te kunnen voldoen aan een wettelijke regeling of eisen die 
direct voortvloeien uit EU-richtlijnen;
in het opstellingsbesluit de benodigde nationale overheidsfinanciering als bedoeld in 
artikel 1.4, tweede lid, niet of niet volledig beschikbaar is gesteld en de aanvraag niet 
voorzien is van een subsidie intentie of beschikking voor de benodigde resterende nationale 
overheidsfinanciering; 
een aanvraag minder scoort dan het minimum aantal punten als bedoeld in artikel 1.3, vierde 
lid, onderdeel d;
de aanvrager een onderneming in moeilijkheden is als bedoeld in artikel 2, lid 14, van 
Verordening (EU) Nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde 
categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond 
van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
met de interne markt verenigbaar worden verklaard;
ten aanzien van de subsidieaanvrager een uitstaand bevel tot terugvordering bestaat, volgend 
op een eerdere beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen waarin 
steun onrechtmatig en onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt is verklaard;

Instapeisen LEADER (Zie: Provinciale Modelverordening)

Artikel 3.3.5 subsidievereiste (Submaatregel 2 Uitvoering van Projecten)
Onverminderd het bepaalde in artikel 1.8 wordt subsidie geweigerd 
indien voor dezelfde activiteit en dezelfde subsidiabele kosten reeds subsidie op grond van 
hoofdstuk 2* is verstrekt; 
Indien het project niet past binnen een door Gedeputeerde Staten goedgekeurde LOS.

*In hoofdstuk 2 van de modelverordening staan alle andere POP3 maatregelfiches uitgewerkt.
Een project mag dus niet tegelijk voor 2 POP3 maatregelen worden ingediend.

Artikel 3.4.3. subsidievereiste (Submaatregel 3 Uitvoering van Samenwerkingsprojecten)
Onverminderd artikel 1.8 wordt subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien het 
samenwerkingsproject past binnen een door Gedeputeerde Staten goedgekeurde LOS. 



BIJLAGE 7
GEBIEDEN DIE UITGESLOTEN ZIJN 
VAN LEADER-SUBSIDIE

Almelo

Enschede

Hengelo

De gele gebieden zijn uitgesloten van 
subsidie.




