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Onderwerp

 Cofinanciering LEADER

Aan de leden van Provinciale Staten

 

Toelichting vragensteller

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling vanuit de

POP3 gelden. Het is vooral gericht op initiatieven van de eigen bevolking, die

bijdragen aan plaatselijke ontwikkeling van het platteland. In Zuid-Holland zijn 2

LEADER-gebieden: Holland Rijnland en Polders met Waarden. Elk gebied heeft een

eigen organisatie met een ‘Lokale Actie Groep’, die bepaalt (vanuit de door hen

opgestelde Lokale Ontwikkel Strategie (LOS) met bijpassende criteria) welke

projecten worden voorgesteld aan Gedeputeerde Staten om in aanmerking komen

voor ondersteuning. Gedeputeerde Staten heeft in november 2015 de beide LOS-en

vastgesteld. De huidige LEADER-periode van 4 jaar wordt echter met grote

waarschijnlijkheid met nog 2 jaar verlengd in afwachting van nieuw Europees beleid. 

 

Voor het gebied Holland Rijnland zijn afspraken met de provincie en de gemeenten

gemaakt over de door Europa verplichte nationale cofinanciering. Op een

subsidieaanvraag wordt maximaal 40% subsidie verleend. Deze subsidie bestaat voor

de helft uit een Europese bijdrage, voor 25% uit een bijdrage van de provincie en voor

25% uit een bijdrage van de betrokken gemeente(n). 

Een uitzondering hierop vormen de organisatiekosten: deze worden voor 50% uit

Europese middelen en voor 50% uit provinciale middelen betaald. Anders dan in

voorgaande periode vormen deze organisatiekosten nu onderdeel van het totale

programmabudget. Omdat het door de provincie totale toegezegde bedrag op dreigt te

raken, wat een probleem is nu we nog 2 jaar door moeten gaan, draaien de

gemeenten vanaf 2021 op voor de totale nationale cofinanciering. Dat ligt bij

gemeenten erg moeilijk, zeker in de huidige coronatijd. Zie voor meer informatie over

het LEADER-programma www.leader-hollandrijnland.nl. 

 

1. Is het GS bekend dat naar alle waarschijnlijkheid deze LEADER-periode vanaf 1

januari 2021 met 2 jaar verlengd gaat worden?

 

Antwoord

Ja.

 

2. Een van de subsidievoorwaarden is dat de subsidie voor projecten voor 50% bestaat

uit een Europese bijdrage, 25% provincie en 25% gemeente. Is het GS bekend dat

http://www.leader-hollandrijnland.nl/
http://www.leader-hollandrijnland.nl
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door een andere opzet van de administratieve financiering van de organisatie

(overhead) van deze LEADER-periode er voor de verlengingsperiode nagenoeg geen

provinciaal geld meer beschikbaar is voor de cofinanciering van projecten voor het

gebied Holland Rijnland?

 

Antwoord

Als een project in aanmerking komt voor LEADER-steun, dan bestaat de steun voor

50% uit Europese middelen, 25% uit provinciale middelen en 25% uit middelen van

een andere overheidsinstantie. De LEADER-steun die Lokale Actiegroepen

ontvangen voor organisatie van het programma bestaat voor 50% uit Europese

middelen en 50% provinciale middelen, dus geen middelen van andere overheden.

Hierbij is aangenomen dat bijvoorbeeld gemeenten meer bereid zijn om bij te

dragen aan concrete projecten dan aan de organisatiekosten. Hierbij is

afgesproken is dat provincie en gemeenten elk uiteindelijk een even groot aandeel

leveren.

 

Deze verdeling is met de Lokale Actiegroep bij de start van de POP3 periode (in

2015) afgesproken, in de wetenschap dat hierdoor de verhouding in cofinanciering

tussen middelen van provincie en van andere overheden uit elkaar loopt gedurende

het programma en dit aan het einde van het programma gecompenseerd zou

moeten worden.

 

De provincie heeft op basis van de beschikbare Europese middelen € 1 .495.000

voor de uitvoering van het huidige LEADER programma voor Holland Rijnland in

totaal € 747.500 aan cofinanciering beschikbaar gesteld. Op basis van gegevens

en beoogde subsidieaanvragen dit jaar van Lokale Actiegroep Holland Rijnland is

de verwachting dat eind 2020 ongeveer 23% van de provinciale middelen over is.

Van de totale LEADER-steun (dus de resterende Europese middelen, het restant

provinciale middelen en de compensatie van overige overheden) is eind 2020 naar

verwachting 50% beschikbaar. Daarmee zijn er naar verwachting nog voldoende

middelen beschikbaar voor de twee transitiejaren om LEADER-projecten te

steunen.

 

3. Is het GS bekend dat het niet meer beschikbaar zijn van provinciale cofinanciering tot

gevolg zal hebben dat er minder of geen projecten uitgevoerd kunnen worden in de

verlengingsperiode en er mogelijk ca. € 600.000 Europees geld niet besteed wordt

c.q. overgedragen moet worden naar LEADER gebieden in andere provincies die wel

beschikken over additionele provinciale cofinanciering?

 

Antwoord

Zoals aangegeven bij vraag 2, worden de financiële middelen voor LEADER in

mindere mate benut dan begin 2020 verwacht. Hierdoor blijven naar verwachting

voldoende provinciale middelen over voor de transitieperiode om projecten uit te

kunnen voeren in Holland Rijnland en daarmee de beschikbare provinciale en

Europese middelen te besteden.  

 

De extra Europese middelen die aan Nederland beschikbaar worden gesteld voor de

transitieperiode, worden over de LEADER gebieden verdeeld die minstens 95% van

hun budget hebben benut. Zo is het risico het kleinst dat er Europese middelen voor

LEADER in Nederland onbenut worden.
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De LEADER gebieden in Zuid-Holland voldoen niet aan deze norm, waardoor we als

provincie Zuid-Holland geen aanspraak maken op extra middelen. Het budget dat voor

LEADER na 2020 resteert mag gedurende de gehele transitieperiode door provincies

worden opengesteld en alsnog worden benut.

 

4. Is GS bereid om te heroverwegen om- net als in de vorige LEADER-periode - de

organisatiekosten van € 200.000 apart beschikbaar te stellen, waardoor er

cofinanciering van projecten door de provincie mogelijk blijft en met voorstellen te

komen voor financiering hiervan uit de provinciale middelen?

 

Antwoord

Wij, GS, adviseren om ervoor te zorgen dat eerst de nog beschikbare middelen benut

worden. Dit ter voorkoming van een mogelijke korting vanuit de EU op de Europese

middelen voor LEADER-steun.

 

Voor de lopende kosten heeft de LEADER-groep Holland Rijnland kritisch gekeken

naar de begroting en heeft Holland Rijnland aangeboden om de organisatiekosten niet

in rekening te brengen. Dit zorgt ervoor dat de extra nodige organisatiekosten tot een

minimum zijn beperkt. Dit betekent dat de invloed van het financieren van deze extra

kosten uit de middelen voor projecten, op de mogelijkheid voor projecten om LEADER

subsidie te ontvangen in de transitieperiode, beperkt is.

 

Extra projecten die zich voordoen in de transitieperiode kunnen gezien worden als

extra kansen voor gemeenten. Op dat moment kan dan ook door de gemeente de

afweging worden gemaakt of extra nodige investeringen voor de lopende kosten

mogelijk is.

 

Wanneer het LEADER programma een succes is in de transitieperiode, dan is het

opportuun om de mogelijkheden te verkennen voor extra provinciale middelen. In dat

geval kan LEADER worden meegenomen in de afweging bij verdeling van provinciale

middelen over de provinciale opgaven.

Den Haag, 6 oktober 2020          

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek                        drs. J. Smit


