
LEADER

Kansen voor ondernemers in het LEADER programma



LEADER

• Europese subsidie voor plattelandsontwikkeling

• In Zeeland uitgevoerd in 2 gebieden: Midden Noord Zeeland en 
Zeeuws Vlaanderen

• Bottom up ontstaan en samenwerking staat centraal

• Vaak een link met maatschappelijke vraagstukken/thema’s

• Beide gebieden hebben een lokale ontwikkelingsstrategie 
opgesteld met thema’s



Midden Noord Zeeland

• Levende Landbouw

In 2020 is de sociale positie van de landbouw in Midden- en 
Noord- Zeeuwse samenleving versterkt en in balans met de 
omgeving.

• Samenwerking in vrijetijdseconomie

Een sterke recreatie sector die de kwaliteit van het gehele gebied 
benut (en niet alleen de kust) en waar mogelijk versterkt.

• Initiatiefkracht van burgers

De capaciteit voor lokale zelforganisatie op het vlak van 
leefbaarheid en duurzaamheid is weer opgebouwd, vernieuwd en 
versterkt.



Zeeuws Vlaanderen

• Lerend werken

er zijn kansen op opleiding en inkomen geschapen voor jongeren in 
het gebied. Daarmee zijn indirect de voorzieningen en 
werkgelegenheid op peil gehouden.

• Zorg voor de streek

De kwaliteit van leven en zorg voor zorgbehoevenden in de kleine 
kernen is versterkt

• Producten uit Zeeuws Vlaanderen

er zijn verdienmodellen ontwikkeld met samenwerking tussen 
verschillende partijen in vraag en aanbod, zoals in voedselproductie, 
verwerking van producten, innovatieve activiteiten, horeca, stedelijke 
instellingen, consumenten en- of toeristen.

• Toerisme kan als rode draad door deze thema’s heen worden gezien.



LAG

• Ieder project idee wordt besproken met de LAG (lokale actie 
groep) 

• In deze groep zitten vertegenwoordigers van organisaties en 
belangverenigingen vanuit de landbouw en maatschappij, 
gemeenten en waterschap.

• LAG geeft advies of het project wel of niet passend is binnen het 
programma.

• Na indiening beoordeeld de LAG het project op de 
beoordelingscriteria en brengt zwaarwegend advies uit naar GS.



Financiën:

• Ieder project ontvangt maximaal 60% subsidie

• 30 % komt vanuit Europa, 30% vanuit een lokale overheid 
(gemeente, waterschap, provincie).

• 40% eigen bijdrage. Deze kan ook in uren worden ingebracht. 
Ondernemersuren worden verwaard tegen 35 euro per uur.

• Minimum subsidie bedrag 40.000 euro (67.000 euro 
projectgrootte)

• Maximum subsidie bedrag 300.000 euro (500.000 euro 
projectgrootte)

• MKB ondernemers mogen maximaal 200.000 euro steun 
ontvangen per 3 jaar (deminimis steun) 

• Landbouwondernemers zijn daarop uitgezonderd.



Cofinanciering 

• Via gemeenten  aansluiten bij bestaand beleid voor de meeste 

kans. Slechts enkele gemeenten hebben een apart 
cofinancieringsbudget.

• Via provincie  bestaand beleid via bijvoorbeeld 

leefbaarheidsfonds, aqua fonds of kwaliteitskustprogramma.



denkrichtingen

• Pilot klimaatneutraal kamperen met een groep ondernemers die 
hier investeringen in gaan doen + monitoren

• Gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe toeristische 
accommodaties met circulaire materialen

• Ontwikkeling van platform met actuele beschikbare 
campingplaatsen in Zeeland 

• …..

• ….



Waar zou u graag mee aan de slag 
willen?



Voorbeeld:Gezonde voeding van 
dichtbij in Veere en Noord-Beveland

• Uitgevoerd door ZLTO en Kenniscentrum Kusttoerisme in 
samenwerking met EEF, stichting akkerleven en lokale 
ondernemers.

• Ondersteund door gemeente Veere, gemeente Noord-Beveland, 
Rabobank.



Ontstaan vanuit

• Marktkansen op gebied van gezondheid

• Vragen van ondernemers zowel uit toerisme/vrije tijds 
economie als agrariërs voor afzet van product

• Gesprekken met diverse betrokken partijen.



Betrokken partners

• Kenniscentrum Kusttoerisme

• Healthy Region Zeeland

• ZLTO

• Gemeente Veere

• Gemeente Noord-Beveland

• GGD

• Vers op Walcheren

• Bidfood (Deli XL)

• Economisch impuls Zeeland

• Stadsraad Veere en FOV

• Ondernemers binnen de gemeenten Noord-Beveland en Veere

• Foodlab Zeeland

• Ondernemersverenigingen

• Tafelthuis

• Coöperatie Zeker Zeeuws



Project uitvoering

• Project duurt 3 jaar. Start september 2018 – eind juli 2021

• Diverse activiteiten in de 2 gebieden 



Project activiteiten

• Het creëren van een online platform waar agrarisch 
ondernemers ruimte krijgen om hun product aan te bieden aan 
horeca ondernemers en voor de levering van de producten zal 
er een samenwerking worden gezocht met bestaande 
distributeurs.

• Organisatie van bijeenkomsten voor nieuwe samenwerkingen 
tussen agrariërs en de vrijetijdseconomie

• Inventarisatie naar kansen voor ‘vers op Noord- Beveland’

• Opstellen gezonde horeca menu’s

• Excursies voor vrijetijdseconomie ondernemers langs agrariërs 
voor een kijkje achter de schermen van het product

• Storytelling trainingen voor ondernemers

• Organisatie van kookworkshops voor bewoners van Noord-
Beveland waar het leren koken met gezonde producten uit de 
regio centraal staat.



Project activiteiten

• Plaatsing gewassenborden in de gemeente Noord-Beveland

• Onderzoek naar de haalbaarheid van een voedselvoorziening in 
de stad Veere, door samen met het kenniscentrum kusttoerisme 
en lokale ondernemers op een andere wijze te kijken naar de 
mogelijkheden die het grote aantal toeristische bezoekers met 
zich meebrengt.

• Ontwikkelen van een virtual reality route in de gemeente Veere 
waardoor het bijvoorbeeld mogelijk wordt om in de winter 
inzicht te krijgen in de bloeiende zomervelden, hierdoor kunnen 
unieke belevingen voor bezoekers aan het platteland 
plaatsvinden.

• Organisatie van symposium over gezonde voeding op het 
Eindeloos Eiland Festival en gebruik van meer regionale 
producten op het festival.



Meer informatie:

Projectleider ZLTO

Thema’s:

Multifunctionele landbouw

Subsidies en innovatie

Maja.van.putte@zlto.nl

06-27369678

mailto:Maja.van.putte@zlto.nl



