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Wijziging Lokale Ontwikkelingsstrategie Polders met 

Waarden

 

Geacht bestuur, 

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1 

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt. 

Op 10 november 2015 hebben wij de aanwijzing van u als Lokale Actiegroep voor het LEADER-

gebied Polders met Waarden vastgesteld middels het Instellingsbesluit van de Lokale Actiegroep

LEADER Polders met Waarden (PZH-2015-532841627). Met dit besluit hebben wij ook

ingestemd met de Lokale Ontwikkelingsstrategie voor het LEADER-gebied Polders met Waarden. 

Op 16 februari 2021 hebben wij besloten akkoord te gaan met de nodige wijzigingen in de Lokale

Ontwikkelingsstrategie van het LEADER-gebied Polders met Waarden. De wijzigingen betreffen

de wijziging van het steunpercentage voor private projecten van 40% naar 50% en de toevoeging

van het steunpercentage van 100% voor publieke projecten. 

Ook hebben wij op 16 februari 2021 het besluit tot wijziging van het instellingsbesluit vastgesteld.

Met dit besluit wordt de datum waarop de Lokale Actiegroep wordt opgeheven met twee jaren

uitgesteld. Dit maakt het mogelijk voor de Lokale Actiegroep Polders met Waarden om ook in

2024 en 2025, de extra jaren die door de transitieperiode aan de uitvoeringsperiode worden

toegevoegd, haar taken uit te voeren.
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Wij wensen u veel succes met de uitvoering van het LEADER-programma in de transitieperiode. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

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

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts

bovenaan in deze brief hebben opgenomen.


