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VOORWOORD Kempen & Maasland

Best� lezer
De Limburgse Kempen en het Maasland zijn twee bijzondere plattelandsregio’s
die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn door het stromen van de Maas. De
veelal minder voedselrijke gronden hebben bijgedragen aan de ontwikkeling
van een typisch landschap met veel kleine landschapselementen.
Kempen en Maasland wordt als regio gekenmerkt door een continu evolutieproces. Die evolutie kenmerkt niet alleen de ruimtelijke structuren, maar ook
de economische en sociale aspecten van de samenleving op het platteland.
De agrarische sector is niet langer de enige open ruimtegebruiker van het platteland. De ruimtelijke verwevenheid met andere gebruiksfuncties is daardoor een
sterke uitdaging voor de nabije toekomst. Ook de samenleving in de verschillende woonkernen in Kempen en Maasland is sterk veranderd. Nieuwe initiatieven
in onder meer voorzieningen en netwerken kunnen de socio-economische leefbaarheid in de woonkernen vergroten.
Anticiperend op het groot bestuurlijk en maatschappelijk bewustzijn inzake plattelandsontwikkeling, heeft de provincie Limburg samen met de Vlaamse overheid
en de Europese Unie een gedragen plattelandsbeleid ontwikkeld, waarbij middelen van het PDPO III 2014-2020 in het Limburgse platteland wordt geïnvesteerd.

De Plaatselijke Groep streeft ernaar om via hefboomprojecten te komen tot een
verdere duurzame en kwalitatieve ontwikkeling van Kempen en Maasland. In het
nieuwe Leaderprogramma 2014-2020 zet de Plaatselijke Groep voornamelijk in op
een sterke en dynamische gemeenschap, het faciliteren van een duurzame groei
van de agrarische sector en het versterken van het draagvlak tussen alle plattelandsgebruikers. Op deze thema’s focust zich ook het voorliggende ontwikkelingsplan dat blijft inzetten op regiospecifieke waarden, kansen en opportuniteiten.
De Plaatselijke Groep Kempen en Maasland kan op die manier samen met Europa,
Vlaanderen en de provincie Limburg inspanningen leveren om op een duurzame
manier sprongen voorwaarts te zetten in de uitbouw en versterking van de
socio-economische slagkracht van deze regio.
Inge Moors
Voorzitter Plaatselijke Groep Kempen en Maasland
Gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening, Landbouw en Platteland

VOORWOORD Kempen & Maasland

Het is van groot belang dat we ons blijvend inzetten op een gebiedsgericht en
geïntegreerd plattelandsbeleid. Het plattelandsprogramma Leader biedt via zijn
verwevenheid en gedragenheid kansen om in te zetten op die regiospecifieke
waarden en opportuniteiten. Via een bottom-up benadering schept dit Europese
initiatief ruimte voor hefboomprojecten die een nieuwe dynamiek kunnen geven
aan een regio en die tegelijk de samenwerking tussen de publieke sector en de
plattelandsactoren stimuleert.
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Wat i� Leade�?

LEADER, een afkorting voor "Liaison Entre Actions de Développement de
l’Economie Rurale", is een onderdeel van het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Vrij vertaald staat Leader voor een innovatieve methode om aan plattelandsbeleid te doen. Op 17 december 2013 hebben
het Europees Parlement en de Raad het licht op groen gezet voor de nieuwe
programma-periode 2014-2020.
In Vlaanderen is het Leader-programma ingeschreven in het, door de Europese
Commissie goedkeurde, Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling
2014-2020 (PDPOIII). Leader behoort tot het onderdeel ‘gebiedsgericht plattelandsbeleid’ van dit programmadocument. Dit onderdeel wordt, volgens eerdere afspraken, door het provinciebestuur begeleid. Vandaar dat het nieuwe
Leaderprogramma (2014-2020) kan rekenen op Europese (50%), Vlaamse
(25%) en provinciale (25%) middelen.

Een Plaatselijke Groep (PG) waarin publieke en private actoren uit verschillende socio-economische sectoren en verenigingen samenwerken, neemt
hierin het voortouw door een integrale en gebiedsgerichte visie op langere
termijn uit te tekenen. Voor de opmaak van deze visie voor het plattelandsgebied Kempen en Maasland is in het najaar van 2014 een participatief traject
opgestart met deelname van zowel publieke als private actoren. Dit traject
heeft geresulteerd in de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) voor het Leadergebied Kempen en Maasland.
Na goedkeuring door de eigen stuurgroep, het Provinciaal Managementcomité
en de Vlaamse Regering is deze Ontwikkelingsstrategie voor het Leadergebied
definitief vastgesteld. Het is nu aan de Plaatselijk Groep Kempen en Maasland
om deze strategie en de vele plannen en ideeën die er leven in Kempen en
Maasland om te zetten in realisaties op het terrein.

RobinReynders
Reynders
©©Robin

Deze brochure is een beknopte weergave van het LOS. Het volledige LOS kan
geraadpleegd worden op de CD-ROM toegevoegd aan deze brochure.

LEADERGEBIED Kempen & Maasland

Leader wil het lokaal economisch en maatschappelijk weefsel op het platteland
versterken, bijdragen tot een diversificatie van de plattelandseconomie en een
verbetering van de leefkwaliteit realiseren. Via een bottom-up aanpak geeft het
een regio de kans om vernieuwende oplossingen uit te werken, op maat van het
eigen gebied.
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1.1 AFBAKENING VAN
HET LEADERGEBIED

Maaseik
24.969
325

De lokale ontwikkelingsstrategie wordt uitgevoerd in Noord-Limburg en de Maaskant. Het
Leadergebied Kempen en Maasland strekt zich uit over het grondgebied van 13 gemeenten
en telt 236.133 inwoners.

20.028
305

enkkem

De provincie Limburg heeft nog een tweede Leadergebied: Haspengouw. De twee Limburgse Leadergebieden zijn samen goed voor 450.234 inwoners. Het totale aantal inwoners in deze gebieden valt hiermee ruim onder het plafond van 540.000 inwoners dat de
Leadergebieden in een provincie gezamenlijk mogen bevatten.’

helen

Op basis van de bevolkingsdichtheid wordt het ruraal karakter van het Leadergebied vastgesteld. De bevolkingsdichtheid ligt met 281 inwoners per vierkante kilometer lager dan het
maximum van 350.

n

MAXIMUM

PER PROVINCIE

450.234

Voeren

inwoners Leadergebied
HASPENGOUW, KEMPEN &
MAASLAND

LEADERGEBIED Kempen & Maasland

540.000
INWONERS
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1.2 cOHERENTIE
Geograﬁsc�
De geografische afbakening van het Leadergebied
Kempen en Maasland gebeurt:
- in het oosten door de Maas, die ook de rijksgrens met
Nederland vormt;
- in het zuiden door de waterscheidingslijn DemerbekkenMaasbekken op het Kempens Plateau;
- in het noorden door de rijksgrens met Nederland;
- in het westen door de stromen de Dommel en Bollisserbeek.
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Fysisc�

© Robin Reynders

LEADERGEBIED Kempen
Haspengou�
& Maasland

LAGE KEMPEN
MAASLAND
KEMPENS PLATEAU

Landschappelijk gaat het om een gevarieerd maar goed
samenhangend geheel dat enerzijds bepaald wordt door
de landschapsvormende werking van de Maas, met zijn
alluviale gronden en terrassen en anderzijds zijn er de
zandgronden van de Kempen. Beide elementen zijn van
grote invloed geweest op de manier waarop de mens dit
landschap naar zijn hand heeft gezet. Typerend voor de
regio doorheen de geschiedenis zijn de kleine landschapselementen (KLE) zoals houtkanten, heggen, bomenrijen,
solitaire bomen, poelen, grazige perceelsranden …

In het centraal landbouwgebied rond Peer, evenals in
het noordwesten van het Leadergebied staat de landbouw nog sterk, zowel op vlak van bedrijfsvoering als wat
de externe structuur betreft (weinig versnippering).
Daarnaast zijn er ook in het Maasland nog een aanzienlijk
aantal goed gestructureerde en vaak grote landbouwbedrijven aanwezig. Deze leggen zich naast de melkveehouderij ook vaak (deels) toe op de teelt van grove groenten
omwille van de aanwezigheid van het groentenverwerkend bedrijf Noliko. Een andere opvallende vaststelling is
dat het dalend aantal landbouwbedrijven niet resulteert
in een afname van het areaal cultuurlandschap. De percelen worden immers overgenomen door actieve, groeiende
bedrijven. Melkveehouderij en varkensteelt zijn sterk vertegenwoordigd. Het bodemgebruik wordt in het Leadergebied nog altijd gedomineerd door grasland en veevoedergewassen zoals maïs. In Hechtel-Eksel, Peer en MeeuwenGruitrode liggen een aantal lokale bedrijventerreinen. In
Peer bevinden zich een handelslint en een toeristischrecreatief knooppunt met een bungalowpark in de open
ruimte.
In de Hoge Kempen en in het noorden en oosten liggen
tenslotte belangrijke grind- en zandgroeven. In het noorden,
ter hoogte van de Vlakte van Bocholt, en in de alluviale
vlakten van de Maasvallei speelt actieve landbouw een
belangrijke rol. Het is in grote mate grondgebonden landbouw en intensieve veehouderij die beslag leggen op het
agrarisch landschap.
Aan de Maas en op het Kempens Plateau hebben de
grindontginningen voor grote landschappelijke ingrepen
gezorgd. In de gemeenten Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem en Maasmechelen zijn die omgezet ten voordele van
recreatie en/of toerisme en natuurontwikkeling. Een uitgebreid fietsroutenetwerk, dat is uitgebouwd naar Nederlands Limburg, koppelt de toeristische aantrekkingspunten
aan het landschappelijk gegeven van deze regio. Bedrijventerreinen liggen voornamelijk als een lint langs de
Zuid-Willemsvaart met uitzondering van het bedrijventerrein Jagersborg in Maaseik. Watergebonden bedrijven
vestigen zich aan het kanaal in Maasmechelen, Dilsen,
Rotem, Neeroeteren, Bree en Bocholt.

Bestuurlijk
Deze bestuurlijke coherentie sluit ten eerste aan op de
geografische en geologische kenmerken van het gebied.
De landbouwfocus die gelegd wordt in deze lokale ontwikkelingsstrategie knoopt aan op de typologie van Kempen en Maasland als landbouwstreek. Ten tweede bouwt
het huidige gebied verder op de afbakening en de reeds
ontwikkelde samenwerking van de Plaatselijke Groep
Kempen en Maasland in PDPOII (2007-2013). Ten derde
vallen alle deelnemende gemeenten onder dezelfde provincie en onder dezelfde kieskring. Ten vierde vindt de
gebiedsafbakening aansluiting op functionele en organische samenwerkingsverbanden zoals bijvoorbeeld het
Regionaal Landschap Lage Kempen en het Regionaal
Landschap Kempen en Maasland, de Bosgroepen Hoge
Kempen en Noord-Oost Limburg en het Regionaal Economisch en Sociaal OverlegComité (RESOC) De lokale
ontwikkelingsstrategie is tenslotte op 10 december 2014
goedgekeurd door de verantwoordelijke stuurgroep. Deze
goedkeuring door de stuurgroep wordt bevestigd door de
engagementsverklaring van alle deelnemende lokale besturen en actoren.
SALK EN EUROPESE PROGRAMMA'S
De regio heeft toegang tot en traditie in Europese programma's. De huidige sociaal-economische problemen
worden bovendien aangepakt door SALK. Bree, Maaseik,
Hechtel-Eksel, Dilsen-Stokkem, Lanaken, Maasmechelen
en Kinrooi zijn voortaan ook opgenomen in de regionale
steunkaart, waardoor bedrijven in deze gemeenten beroep
kunnen doen op extra overheidssteun.

LEADERGEBIED Kempen & Maasland

RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR
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Plaatselijke
GROEP
2.1 SAMENSTELLING
De Plaatselijke Groep Kempen en Maasland is samengesteld
uit een geheel van partners waarin de sociaal-economische
sectoren van het gebied evenwichtig en representatief vertegenwoordigd zijn.

Publiek� secto�

Leden Plaatselijk� Groep Kempen & Maasland

Privat� secto�

EERSTVERANTWOORDELIJKE
Provincie Limburg

Economie ((2)

Unizo Limburg
Ondernemersplatform Limburg

LOKALE BESTUREN
Bocholt
Bree

Land- en
tuinbouw ((3)

Landbouwkamer

Dilsen-Stokkem

Groene Kring

Hamont-Achel

Proef en Vormingscentrum
voor de landbouw

Hechtel-Eksel

Sociale
Economie ((2)

De Biehal vzw

Kinrooi
Lanaken

Milieu ((2)

Maaseik
Maasmechelen

De Winning vzw

Regionaal Landschap Lage Kempen/
Regionaal Landschap Kempen en Maas
Talea cvba

Sociale
leefbaarheid ((3)

Rimo

Meeuwen-Gruitrode

CAW

Neerpelt

Ons

Overpelt

Plattelandsbeleving ((2)

Peer

Landelijke Gilden
Plattelandsklassen

SOCIALE
LEEFBAARHEID

De samenstelling van de Plaatselijke Groep is geen statisch gegeven. Leden van de Plaatselijke Groep kunnen
ervoor kiezen hun engagement in de Plaatselijke Groep
op te zeggen. Daarnaast kunnen niet-leden uit de private
sector een aanvraag indienen om tot de Plaatselijke Groep
toe te treden. De Plaatselijke Groep zal deze aanvraag
bespreken en hierover een beslissing nemen. Natuurlijke personen kunnen niet toetreden tot de Plaatselijke
Groep.

Intermediaire
dienstverlening ((2)

Agro beheercentrum Eco2
LiSRO

2.2 JURIDIScHE STRUcTUUR
De Plaatselijke Groep Kempen en Maasland opteert
voor de vorm van een interlokale vereniging. De interlokale vereniging is juridisch een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid en zonder beheersopdracht. Ze heeft als doel de uitvoering van het
goedgekeurd ontwikkelingsplan.
>>

PLAATSELIJKE GROEP Kempen & Maasland

Welzijnsregio
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De intergemeentelijke samenwerking geeft alle partners de mogelijkheid om een inbreng te doen in deze
interlokale verening.
De zetel van de interlokale vereniging is gevestigd op
het grondgebied van één van de deelnemende lokale
besturen. Op basis van de ingediende kandidaturen
heeft de interlokale vereniging Kempen en Maasland
gekozen om haar zetel te vestigen in het gemeentehuis
van de gemeente Meeuwen-Gruitrode. Het Leadersecretariaat is eveneens gevestigd op de zetel van de
interlokale vereniging.
De provincie Limburg neemt de rol van administratief
en financieel eerstverantwoordelijke op voor de Plaatselijke Groep Kempen en Maasland. De provincie beschikt immers over ruime ervaring en expertise in het
beheer van Europese programma’s. Bovendien huisvest
het ook het plattelandsloket. Dit zorgt voor een optimale coördinatie tussen de werking van de Leadergroep en de ontwikkeling van het Limburgse platteland. Het plattelandsloket begeleidt de Plaatselijke
Leader-groepen bij de uitvoering van de ontwikkelingsprogramma’s en biedt een inhoudelijke en administratieve ondersteuning. Het plattelandsloket is tevens het
secretariaat van het Provinciaal ManagementComité.
De provincie heeft bovendien alle kennis in huis voor
de correcte toepassing van de wet op de overheidsuitgaven.

ging en van de bestemming van het resultaat om dit dan
ter goedkeuring voor te leggen aan de raden van de
deelnemende gemeenten en aan de provincieraad;

5 � het wijzigen van de statuten en het wijzigen van de
doelstelling van de interlokale vereniging;

6 � het goedkeuren en wijzigen van het huishoudelijk reglement;

7 � het vereﬀenen van de vereniging;
8 � het verlenen van advies of het nemen van een beslissing

over alle onderwerpen waarover het Leadercomité
expliciet om een advies of een beslissing vraagt.

De Plaatselijke Groep is daarnaast specifiek bevoegd voor:
het lanceren van oproepen voor Leaderprojecten;
de behandeling van de ingediende projecten,
namelijk het beoordelen van de projectconcepten
(fase 1) en het opstellen van een beoordelingsverslag
voor projectaanvraagformulieren (fase 2) ten
aanzien van het Leadercomité;
het beslissen over aangevraagde wijzigingen in
goedgekeurde projecten.

PLAATSELIJKE GROEP Kempen & Maasland

Het Leadersecretariaat staat in voor de dagdagelijkse
werking van de Plaatselijke Groep.
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2.3 WERKING
Conform het decreet intergemeentelijke samenwerking
van 6 juli 2001 wordt er een onderscheid gemaakt tussen
enerzijds een Beheerscomité, voortaan Plaatselijke
Groep genoemd, en anderzijds een Adviserend Comité, voortaan Leadercomité genoemd.

Voor een werkbare beoordelingsprocedure geeft de
Plaatselijke Groep er de voorkeur aan de rol van het besluitvormingsorgaan toe te vertrouwen aan het Leadercomité. De Plaatselijke Groep zal de projectaanvragen in
behandeling nemen en een beoordelingsverslag opstellen ten aanzien van het Leadercomité. Het Leadercomité zal optreden als besluitvormingsorgaan van de
Plaatselijke Groep. Bij de samenstelling van dit besluitvormingsorgaan is rekening gehouden met het feit dat
op het niveau van de besluitvorming de economische
en sociale partners en de verenigingen ten minste 50%
van het plaatselijke partnerschap uitmaken.

De Plaatselijke Groep is algemeen bevoegd voor:

1 � het aanduiden en afzetten van de leden van het Leadercomité;

2 � het aanvaarden van nieuwe leden van de vereniging
3 � het goedkeuren van de begroting;
4 � de vaststelling van de rekening van de interlokale vereni-

De bevoegdheden van het Leadercomité zijn:
het selecteren van projecten voor toekenning van
een Leadersubsidie;
het toekennen van de Leadersubsidie;
het bepalen van specifiek, projectgebonden
voorwaarden en/of aanbevelingen bij toekenning van de Leadersubsidie.
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2.5 MONITORING EN EVALUATIE
Het behoort tot de bevoegdheid van de Plaatselijke
Groep om toezicht uit te oefenen op haar eigen werking, op de uitvoering van de goedgekeurde projecten
en op de uitvoering van de ontwikkelingsstrategie. De
coördinator is hiervoor de eerstelijnsverantwoordelijke.
De coördinator zal drie werkingsjaren na selectie van
de lokale ontwikkelingsstrategie een stand van zaken
voorleggen aan de Plaatselijke Groep met betrekking
tot het bereiken van de indicatoren van de lokale ontwikkelingsstrategie. In samenspraak met de leden van de
Plaatselijke Groep zal de coördinator ook een moment
van zelfevaluatie inlassen.
De projectresultaten en een overzicht van alle toegekende en lopende projecten kunnen door alle belanghebbenden bij het secretariaat opgevraagd worden.

Plattelandsloket en provinciale diensten
PG-leden, leden van de Technische Werkgroep
Promotoren, copromotoren en partners
Potentiële promotoren
Het ‘grote publiek’: jongvolwassenen, gezinnen en
senioren

Communicatiedoelen

1 � Het verhogen van de kennis (KNOWLEDGE) van de

lokale ontwikkelingsstrategie bij de relevante doelgroepen.

2 � Het creëren van een positieve houding (BRANDING)
bij de relevante doelgroepen.

3 � Het stimuleren tot actie (BEHAVIOUR) bij leden van
de Plaatselijke Groep en bij potentiële promotoren.

4 � Hiernaast zal er ook programmatechnische communi-

Strategisch� communicati�
De communicatie- en publiciteitsinitiatieven die genomen worden zijn gestoeld op twee strategische
pijlers:
Het promoten van de mogelijkheden en realisaties
van het Leaderprogramma 2014-2020 binnen en
buiten de streek.
Het vergroten van het bewustzijn en de kennis over het
plattelandsbeleid van de Europese, Vlaamse en provinciale overheid.

Communicatiedoelgroepen
De communicatie- en publiciteitsinitiatieven zijn gericht naar:
Programmasecretariaat LEADER, Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Vlaams Ruraal Netwerk (VRN) en
andere overkoepelende instanties inzake Europees
beleid.
Deputatie en provincieraad

Communicatievoorwaarden
De Europese Commissie verbindt aan haar subsidieverstrekking specifieke communicatievoorwaarden.
Hoofddoel van deze voorwaarden is het bevorderen
van de bekendheid van de activiteiten en – financiële –
bijdragen van de Europese Unie bij een breder publiek.
De communicatievoorwaarden zijn te raadplegen op
'http://platteland.limburg.be.'

2.7 FINANcIEEL BEHEER
De boekhouding van de Plaatselijke Groep wordt door
de provincie gevoerd volgens de regels en procedures
van het provinciedecreet.
De boekhouding van de Plaatselijke Groep wordt door
de provincie Limburg gevoerd. De boekhoudkundige
en financiële procedures dienen conform de regels van
het provinciedecreet te zijn.

PLAATSELIJKE GROEP Kempen & Maasland

2.6 cOMMUNIcATIE

catie door het secretariaat gevoerd worden naar het
programmasecretariaat, VLM, VRN, de deputatie, de
provincieraad, het plattelandsloket, provinciale diensten, PG-leden, de leden van de Technische Werkgroep en (potentiële) promotoren.
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ONTWIKKELINGSPROGRAMMA Kempen
Kempen &
& Maasland
Maasland

ONTWIKKELINGSPROGRAMMA Kempen & Maasland

Ontwikkeling�3
PROGRAMMA
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3.1 DO ELSTELLINGEN
LOKALE ONTWIKKELINGSSTRATEGIE

De Europese verordening inzake plattelandsontwikkeling en de horizontale Europese doelstellingen (werkgelegenheid, klimaat en armoede) vormen de Europese
basis waarin Vlaanderen haar Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling III heeft ontwikkeld.
Aansluitend op dit programmadocument heeft de provincie haar eigen provinciaal plattelandsontwikkelingsprogramma geformuleerd.

ONTWIKKELINGSPROGRAMMA Kempen & Maasland

Het Leader-gebied Kempen en Maasland is een plattelandsregio in Vlaanderen met unieke streekgebonden
identiteit en typische eigenheden. De provincie Limburg heeft in het provinciaal plattelandsbeleidsplan
zeven thema’s weerhouden die worden aangeboden
vanuit het Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling III 2014-2020. De Plaatselijke Groep
heeft besloten op drie van deze 7 thema’s te focussen,
namelijk: ‘Leefbare dorpen’, ‘Bodem- en waterbeheer’ en ‘Landbouw- en natuureducatie’.
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Het Leader-gebied Kempen en Maasland is een streek
waar de integratie van de agrarische sector, landschappen en de leefbaarheid van de gemeenschappen sterk
staat. Daarom beoogt de Plaatselijke Groep in oprichting, ondanks de focus van de voorliggende lokale ontwikkelingsstrategie, bruggen te slaan tussen (bedrijfs)
takken, promotoren en partners, om zoveel mogelijk
synergie te bereiken. De Plaatselijke Groep wil dan
ook via dit ontwikkelingsplan streven naar een
slagvaardig, duurzaam en dynamisch platteland
De projecten die worden ingediend ter uitvoering van
deze lokale ontwikkelingsstrategie moeten uitvoering
geven aan minstens aan één van de volgende doelstellingen van de lokale ontwikkelingsstrategie:

Doelstelling 1:
Sterk� en dynamisch�
gemeenschap
De sterkte van een gemeenschap is afhankelijk van de
mensen die deze gemeenschap vormen. Daarom zet de
Plaatselijke Groep ten eerste voluit in op een sterke en
dynamische gemeenschap, waarin sociaal isolement

doorprikt wordt en waar inwoners een antwoord vinden
op hun dagdagelijkse behoeften.
De Plaatselijke Groep kiest voor een doelgroepenbeleid
met enerzijds oog voor nieuwe en traditionele plattelandsbewoners en anderzijds aandacht voor de meest
kwetsbare mensen. Hieruit wordt er vertrokken vanuit
een inclusieve benadering, waarbij ook degene in
sociaal isolement betrokken worden. Zonder betrokkenheid kan er geen verantwoordelijkheidsbesef ontstaan. Deze verantwoordelijkheid is nochtans fundamenteel, voor mens én gemeenschap, om te bouwen
aan een beter eigenbeeld en eigenwaarde, en een sterker sociaal netwerk. Deze kwaliteiten vormen niet alleen de basis van een gebalanceerd privéleven, maar
ook voor de geslaagde lancering van een beroepscarrière en dus voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. Het optimaal ontsluiten van de sociale en economische potentie van de beroepsbevolking heeft
sterkere gemeenschappen als gevolg. Een verhoogd
sociaal engagement van de inwoners, ook na de professionele carrière, verbetert de sociale cohesie, gefundeerd op een levendig verenigingsleven en krachtdadig vrijwilligersenthousiasme.
‘Gemeenschap’ verwijst naar samenzijn, en daarvoor is
kwaliteitsvolle, billijke en naburige ontmoetingsinfrastructuur essentieel. Om alle lagen van de bevolking
samen te brengen voldoet de verouderde infrastructuur niet langer. Een slimme ontwikkeling van de dorpen
en een modernisering van de infrastructuur moet het
samenbrengen van alle lagen van de bevolking mogelijk
maken en de sociale cohesie verhogen.

Doelstelling 2:
Faciliteren duurzam� groe�
van agrarisch� sector
Een tweede doel van de Plaatselijke Groep is het faciliteren van een duurzame groei van de agrarische sector.
Het faciliteren van en actief meewerken aan de optimalisatie van bodemleven en koolstofgehalte zorgt niet
alleen voor een toekomstgerichte landbouw, maar ook
voor een eﬃciënte voedselproductie. De kwaliteit van
grond- en oppervlaktewater is positief gecorreleerd met
biodiversiteit. Een verhoging van de biodiversiteit geeft
impulsen aan een voller landschap en een verregaandere plattelandsbeleving, wat nieuwe opportuniteiten
naar tewerkstelling en toerisme opent.
De klimaatwijziging onderstreept ook de nood aan inzet
voor waterkwantiteit. De zanderige bodems in het ge-

Om tot een duurzaam bodem- en waterbeheer te komen
is de toepassing van gepaste teelt- en bewerkingsmethoden van groot belang. Permanente vorming en stimulering van het innovatief vermogen van de land- en
tuinbouwers is terzake essentieel. Het samenbrengen
van experts met land- en tuinbouwers, de organisatie
van kenniscirkels waarbij land- en tuinbouwers good
practices uitwisselen en een betere verspreiding van
onderzoeksresultaten zijn hierbij belangrijke instrumenten. Het samenbrengen van landbouwers zorgt ook
voor een breder draagvlak om gemeenschappelijke uitdagingen collectief aan te pakken. Een belangrijk aandachtspunt is ook dat het grote publiek geïnformeerd
en betrokken wordt bij de inspanningen die de landbouwers leveren.

Doelstelling 3:
Versterken draagvlak tussen
landbouwe�, landschapsbouwe�
en plattelandsgebruiker

Een derde doel van de Plaatselijke Groep is het versterken van het draagvlak tussen landbouwer, landschapsbouwer en plattelandsgebruiker via geïntegreerde landbouw- en natuureducatie. Hierbij wordt er veel belang

gegeven aan het ontwikkelen van een kwalitatief, gevarieerd en laagdrempelig educatief aanbod. De Plaatselijke Groep wil niet alleen inzetten op educatief materiaal
aangepast aan typische streekthema’s zoals fruit, akkerbouw, en water –zowel klassiek als digitaal- maar ook op
het creëren en ondersteunen van netwerken die echte
beleving kunnen bieden.
Naast kinderen (en leerkrachten) moeten ook ouders en
het grote publiek meegenomen worden in het verhaal van
landbouw en natuureducatie. Laagdrempelige gezinsactiviteiten bieden de mogelijkheid om kinderen, ouders en
grootouders te sensibiliseren en te informeren over landbouw en natuur. Niet alleen activiteiten, maar ook het
ontwikkelen en aanbrengen van nieuwe – eventueel digitale – belevingselementen, verbonden met de eigenheden van Kempen en Maasland, naar het grote publiek
toe draagt bij tot het versterken van het draagvlak tussen
landbouwer, landschapsbouwer en plattelandsgebruiker.

3.2 PROVINcIAAL
PLATTELANDSBELEIDSPLAN
De doelstellingen en thema’s van de Plaatselijke Groep
zijn perfect inpasbaar in het Provinciaal Plattelandsbeleidsplan. Het Provinciaal Plattelandsbeleidsplan stelt
onder andere het 'ondersteunen van een kwaliteitsvol
ondernemerschap in landelijk gebied' en het 'verhogen
van het welzijn op het platteland' tot doel. Deze doelstellingen sluiten aan op de Vlaamse doelstellingen 'ondersteunen van een kwaliteitsvol ondernemerschap in landelijk gebied' en 'aandacht voor kwetsbare doelgroepen
op het platteland en leefbare dorpen'.
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bied houden weinig water vast. Steeds meer duiken er
problemen in verband met wateroverlast en verdroging
op. De hoge waterdoorlaatbaarheid van de bodems
vereist een specifieke aanpak bij de bemesting om uitspoeling van de nutriënten tegen te gaan. Het tegengaan van te snelle of te trage afwatering van percelen
verbetert daarom niet enkel de productiviteit, maar ook
de waterkwaliteit. Het opvangen, gebruiken en zuiveren
van hemelwater kan op diverse manieren bijdragen
aan duurzaam waterbeheer, met inbegrip van het instandhouden van de natuurlijke drinkwatervoorraden.
Een goede waterkwaliteit en –kwantiteit is van belang
voor de drinkwatervoorziening in de aanwezige veehouderij en als buﬀer voor de voedergewas– en groenteteelten in de zomerperiode.
Een algehele goede gesteldheid van de bodem is een
belangrijke factor voor de productiviteit van de landbouwsector in de regio. Hierbij is een optimale wisselwerking tussen bodem en haar biologische, chemische
en fysische eigenschappen van belang. Het evenwicht
van elementen als bodemleven, zuurtegraad, koolstofgehalte … is voor de landbouwers van belang om de
productiecapaciteit van de zand- en zandleembodems
optimaal te handhaven. Een verminderde opbrengst
van de voedergewassen heeft voor de veehouders immers een grote weerslag op de rendabiliteit.
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3.3 MAATREGELEN
Het ontwikkelingsprogramma van het Leadergebied
Haspengouw past in het geldende getrapte – Europese,
Vlaamse en provinciale – beleidskader en schept een
algemeen kader. Het ontwikkelingsprogramma is uitgewerkt in drie thema's: leefbare dorpen, bodem-en
waterbeheer en landbouw- en natuureducatie. Deze
thema's worden vervolgens uitgewerkt in maatregelen. Zowel de Plaatselijke Groep – bestaande uit lokale
actoren – als het Leadersecretariaat toetsen het gebiedsgerichte maatwerk van projecten en stimuleren
dit via het multidisciplinaire karakter van de Leaderwerking.
BEGUNSTIGDEN:
De Plaatselijke Groep heeft voor de te nemen maatregelen volgende categorieën begunstigden bepaald:
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Publiekrechtelijke rechtspersonen (gemeenten,
openbare instellingen, provincies*)
Non-profitorganisatie met rechtspersoonlijkheid uit
de private sector (vzw's, stichtingen)
Non-profitorganisatie met rechtspersoonlijkheid uit
de publieke sector (OCMW’s, intercommunales, autonome overheidsbedrijven)
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) met een sociaal oogmerk of actief
op vlak van natuur- en landschapszorg
Non-profitorganisaties zonder rechtspersoonlijkheid
(feitelijke verenigingen)
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*Maximaal 5,00% van de middelen die gedurende de volledige programmaperiode 2014-2020 voorzien zijn voor
de betrokken provincies voor de maatregel ‘Uitvoering
Lokale ontwikkelingsstrategie’ kan worden toegekend aan
de betrokken provinciale diensten.
*De Vlaamse gemeenschap, het Vlaams Gewest en de respectievelijk verzelfstandigde agentschappen zijn uitgesloten van subsidiëring.

VOLGENDE BEPERKINGEN ZIJN VAN
TOEPASSINGEN OP ALLE PROJECTEN:
> MAXIMALE PROJECTKOST:
1.000.000,00 euro voor investeringsprojecten en
dienstverleningsprojecten.

> COFINANCIERINGSPERCENTAGE:
Maximaal 65,00% - De Plaatselijke Groep houdt zich
het recht voor een lager percentage toe te kennen.
De promotoren dienen zelf 15,00% eigen financiering
te voorzien.

> FINANCIERINGSPLAN:
zie overzichtstabel pagina 31

> NON-SUBSIDIABEL:
Andere PDPO III-subsidiemaatregelen zijn prioritair
ten opzichte van deze maatregel die kadert in de
uitvoering lokale ontwikkelingsstrategieën. Indien
een promotor steun kan krijgen via een andere
PDPO-maatregel (bijv. European Innovation Partnerships, VLIF, Bedrijfsadvies, demonstratieprojecten,
opleiding in de landbouw…), dient hij/zij het project
bij de andere maatregel in te dienen. Deze regel
geldt niet ten opzichte van de maatregelen ‘Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland’ (OKW). Indien een project zowel in Leader als
in OKW kan ingediend worden, krijgen de Leadermaatregelen voorrang en dient het project bij een
Leader oproep ingediend te worden.
Een bedrijf in oprichting kan maximaal 70.000,00 euro
steun ontvangen vanuit Leader.

VOLGENDE BEPERKING IS ENKEL VAN
TOEPASSING OP PROJECTEN INGEDIEND
IN THEMA 1 (MAATREGEL 1 EN MAATREGEL 2) EN THEMA 3 (ENKEL MAATREGEL 2)
> COFINANCIERINGSPERCENTAGE:
De cofinanciering voor investerings- en dienstverleningsdossiers die een totale projectkost van
230.769,23 euro overschrijden bedraagt maximaal
150.000,00 euro.
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het begeleiden van vrijwilligers, het opzetten en het verduurzamen van zorgnetwerken, de activering van jonge
ouderen en zwakke groepen, online communicatie op
dorpsniveau, nieuwe methodieken voor het beheer van
ontmoetingsinfrastructuur, een innovatieve dorpsontwikkeling waarbij de diverse functies (wonen, ontmoeten,
publieke voorzieningen …) en voorzieningen in een vernieuwde, slimme setting en samenhang elkaar versterken.

RESULTAATSGEBIEDEN:
Aantal acties ter ondersteuning van vrijwilligers: 2
Aantal acties ter doorbreking sociaal isolement: 2

MAATREGEL 1
INZETTEN OP SOCIALE INCLUSIE VIA
ONTMOETINGSMOMENTEN
DOEL EN RELATIE:
Deze maatregel geeft uitvoering aan de doelstelling
'inzetten op een sterke en dynamische gemeenschap'.
Ontmoetingen verbinden mensen en versterken het
gemeenschapsgevoel en de sociale cohesie.

BESCHRIJVING:
De Plaatselijke Groep hecht veel belang aan sociale
cohesie en een sterke verbondenheid van de doelgroepen in de plattelandskernen met als finaliteit de creatie
van een sterke samenleving. Ruimte voor ontmoeting en
een dynamisch sociaal-cultureel leven zijn hierbij cruciaal. De georganiseerde ontmoetingen gestuwd door een
sterk verenigingsleven, maar ook nieuwe initiatieven van
plattelandsbewoners die zich verenigen dienen te worden ondersteund en gestimuleerd. Deze ondersteuning
is aanvullend op de ondersteuning van de vrijwilligers
via de koepelwerking die de meeste verenigingen kennen. Nieuwe (digitale) methodieken, het doen herleven
van de historische belangrijke momenten en plaatsen
van de plattelandskern, samenwerking tussen verenigingen zodat meerdere groepen van leden worden
betrokken waardoor het hele dorp in beweging wordt
gezet, vernieuwende en creatieve methodes voor het
beheer van multifunctionele ontmoetingsruimtes, het
versterken van het zelforganiserend vermogen en de
zorg vanuit de lokale gemeenschap voor de lokale gemeenschap passen hierin. De Plaatselijke Groep kiest hier
voor duurzame acties en niet voor initiatieven die eerder
een evenementieel karakter hebben.

MAATREGEL 2
ONDERSTEUNEN VAN VOORZIENINGEN IN
KLEINE DORPSKERNEN
DOEL EN RELATIE:
Deze maatregel geeft uitvoering aan de doelstelling
'inzetten op een sterke en dynamische gemeenschap'.
Voorzieningen in kleine dorpskernen zorgen ervoor dat
dorpen hun leefbaarheid behouden. Dit door de aanwezigheid van meer functies dan enkel een zuivere
woonfunctie. Hiernaast biedt een goed voorzieningenaanbod een degelijke garantie op een brede bevolkingssamenstelling in de kleine dorpskernen.

BESCHRIJVING:
De Plaatselijke Groep hecht veel belang aan materiële
en immateriële basisvoorzieningen in de dorpskernen.
Het zoeken naar nieuwe en overdraagbare initiatieven
die voorzieningen leefbaar houden verdienen dan ook
de nodige aandacht. Goede praktijken, kennisoverdracht
en –deling mogen niet uit het oog verloren worden. Het
is van belang dat er hier dan ook wordt vertrokken van
de behoeften die de lokale dorpsgemeenschappen hebben. Duurzame initiatieven die vanuit de lokale gemeenschap ondernomen worden zijn dan ook waardevol.
Ook nieuwe ideeën met betrekking tot het bestrijden
van leegstand worden aangemoedigd.
Mogelijke voorbeeldprojecten zijn: nieuwe vormen van thuisbrengdiensten, digitale ontsluiting van voorzieningen, nieuwe
initiatieven ter leegstandbestrijding, multifunctioneel gebruik
van de publieke infrastructuur met aandacht voor een versterkte samenwerking tussen publieke en private diensten.

NON-SUBSIDIABEL VOOR DEZE MAATREGEL:
Dorpskernvernieuwingen zijn niet subsidiabel binnen
het PDPO-programma.

De Plaatselijke Groep wil ook extra aandacht geven aan specifieke doelgroepen: ouderen, eenpersoonshuishoudens,
alleenstaanden, werkloze jongeren en nieuwe bewoners.

RESULTAATSGEBIEDEN:

Mogelijke voorbeeldprojecten zijn: het ondersteunen en

Ondersteuning van basisvoorzieningen in de dorpskernen: 3
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Them� 1: Leefbar� dorpen
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en teeltrotatie. Daarnaast worden pilootprojecten ondersteund die nieuwe technieken of machines optimaliseren en introduceren bij de land- en tuinbouwers.
De Plaatselijke Groep wil ook in het bijzonder aandacht
besteden aan cross-overs tussen de verschillende
aspecten, zoals duurzame bodembewerkingsmachines
en –technieken die eveneens bijdragen aan de bescherming van de bodem tegen erosie. Om verschillende problemen gestructureerd aan te pakken wil de
Plaatselijke Groep ook inzetten op samenwerkingsverbanden die inspelen op de genoemde aspecten van
een duurzaam bodembeheer. Ook het gegroepeerd
beheer en aanpak van problemen komt hier aan bod.

Them� 2
Bode�- en waterbehee�

ONTWIKKELINGSPROGRAMMA Kempen & Maasland

MAATREGEL 1
VERBETEREN VAN DE BODEMKWALITEIT
EN –BEHEER
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DOEL EN RELATIE:
Deze maatregel geeft uitvoering aan de doelstelling
'het ondersteunen van een duurzame ontwikkeling van
het faciliteren van een duurzame groei van de agrarische sector'. Door het verbeteren van de bodemkwaliteit en –beheer stimuleert de Plaatselijke Groep de
duurzame ontwikkeling van de land- en tuinbouwsector.

BESCHRIJVING:
De Plaatselijke Groep wil met deze maatregel bijdragen
aan de duurzame ontwikkeling door in te zetten op de
aspecten bodemkwaliteit, koolstofgehalte en erosiebestrijding. Hierbij wordt gedacht aan de demonstratieve
voorlichting van innovatieve technieken en machines
die een positieve bijdrage leveren aan bodemkwaliteit,
koolstofgehalte en erosiebestrijding. In het kader van
het nieuwe Vlaamse beleidskader inzake erosiebestrijding wil de Plaatselijke Groep, complementair aan het
reeds geplande Vlaamse beleid, bijkomende ondersteuning bieden inzake niet-kerende grondbewerking

Mogelijke voorbeeldprojecten zijn: demonstratieprojecten
bodembeheer (bv. ploegloos telen…), pilootprojecten ter
verhoging van het koolstofgehalte, pilootprojecten die de
fysische en biologische weerbaarheid van de bodem verhogen, initiatieven die landbouwers ondersteunen op probleempercelen voor knolcyperus, verdichting of lage weerbaarheid tegen ziekten, pilootprojecten duurzame
bemesting (bv. rijbemesting…), piloot- en demonstratieprojecten innovatieve groenbemesters, innovatieve teeltrotatie…

NON-SUBSIDIABEL VOOR DEZE MAATREGEL:
Indien er een gelijktijdige thematische projectoproep
wordt georganiseerd in het kader van EIP-operationele groepen én het project is subsidiabel onder de
EIP-voorwaarden, kan de desbetreﬀende promotor
niet indienen bij Leader en dient hij/zij doorverwezen te worden naar het EIP-programmasecretariaat.
Acties ten behoeve van landbouwers ter voorbereiding van een beheerovereenkomst (bv. water) of om
tegemoet te komen aan de vergroening komen niet
in aanmerking voor steun.

RESULTAATSGEBIEDEN:
Aantal sensibiliseringsacties inzake bodem: 2
Aantal acties ter verbetering van het bodemleven: 3
Aantal acties ter verbetering van het koolstofgehalte: 3
Aantal acties tegen knolcyperus: 1

MAATREGEL 2
VERBETEREN VAN DE WATERKWALITEIT
EN -KWANTITEIT
DOEL EN RELATIE:
Deze maatregel geeft uitvoering aan de doelstelling
'het ondersteunen van een duurzame ontwikkeling van
het faciliteren van een duurzame groei van de agrarische sector'. Door het verbeteren van waterkwaliteit en
–kwantiteit ondersteunt de Plaatselijke Groep de duurzame ontwikkeling van de land- en tuinbouwsector .

Mogelijke voorbeeldacties zijn: waterconservering, stuwpeilbeheer en beekrandenbeheer in het kader van waterkwaliteit, maatregelen ter bevordering van de kwaliteit van
het oppervlaktewater en het grondwater.

NON-SUBSIDIABEL VOOR DEZE MAATREGEL:
Indien er een gelijktijdige thematische projectoproep
wordt georganiseerd in het kader van EIP-operationele groepen én het project is subsidiabel onder de
EIP-voorwaarden, kan de desbetreﬀende promotor
niet indienen bij Leader en dient hij/zij doorverwezen te worden naar het EIP-programmasecretariaat.
Acties ten behoeve van landbouwers ter voorbereiding van een beheerovereenkomst (bv. Water) of om
tegemoet te komen aan de vergroening komen niet
in aanmerking voor steun.
Verenigde landbouwers in een CVBA die voor een
voorgestelde actie in aanmerking komen bij de PDPOmaatregel niet-productieve investeringen, kunnen
geen beroep doen op subsidie onder de maatregel 2
verbeteren van de waterkwaliteit en –kwantiteit’.

RESULTAATSGEBIEDEN:
Aantal sensibiliseringsacties inzake water: 2
Aantal acties ter verbetering van de waterkwaliteit: 5
Aantal acties ter verbetering van het waterconservering: 3

MAATREGEL 3
KENNISOVERDRACHT TER BEVORDERING
VAN HET GEBRUIK VAN DUURZAME
TECHNIEKEN EN PROCESSEN IN HET
KADER VAN BODEM- EN WATERBEHEER
DOEL EN RELATIE:
Deze maatregel geeft uitvoering aan de doelstelling
'het ondersteunen van een duurzame ontwikkeling van
het faciliteren van een duurzame groei van de agrarische sector'. Door het verbeteren van waterkwaliteit
en –kwantiteit maakt de Plaatselijke Groep een duurzame ontwikkeling van de land- en tuinbouwsector in
de regio mogelijk.

BESCHRIJVING:
De Plaatselijke Groep wil initiatieven ondersteunen die
investeren in kennisoverdracht van duurzame landbouwtechnieken en –processen. In het bijzonder gaat
de aandacht naar pilootprojecten die informatie over
duurzame innovatieve technieken, teelten en processen
overbrengen naar de landbouwsector.
Mogelijke voorbeeldacties zijn: innovatieve kenniscirkels,
spin-oﬀtechnieken uit biologische en andere duurzame
landbouwvormen, pilootprojecten inzake demonstratie
proefveldresultaten, online platformen en demonstratieprojecten duurzame landbouw.

NON-SUBSIDIABEL VOOR DEZE MAATREGEL:
Indien er een gelijktijdige thematische projectoproep
wordt georganiseerd in het kader van EIP-operationele groepen én het project is subsidiabel onder de
EIP-voorwaarden, kan de desbetreﬀende promotor
niet indienen bij Leader en dient hij/zij doorverwezen te worden naar het EIP-programmasecretariaat.
Acties ten behoeve van landbouwers ter voorbereiding van een beheerovereenkomst (bv. water) of om
tegemoet te komen aan de vergroening komen niet
in aanmerking voor steun.
Verenigde landbouwers in een CVBA die voor een
voorgestelde actie in aanmerking komen bij de
PDPO-maatregel niet-productieve investeringen, kunnen geen beroep doen op subsidie onder de maatregel 2 verbeteren van de waterkwaliteit en –kwantiteit.
Begunstigden die een structurele ondersteuning via
KRATOS (zijnde een nieuw bedrijfsadviessysteem
voor land- en tuinbouwers) ontvangen komen niet
in aanmerking voor subsidie onder maatregel 3 ‘Kennisoverdracht ter bevordering van het gebruik van
duurzame technieken en processen in het kader van
bodem- en waterbeheer’, tenzij de kennisoverdracht
geen betrekking heeft op de KRATOS-adviesmodules.

RESULTAATSGEBIEDEN:
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BESCHRIJVING:
De Plaatselijke Groep wil aandacht besteden aan de
kwaliteit en kwantiteit van het oppervlakte- en grondwater. Er wordt enerzijds ruimte gemaakt voor pilooten demonstratieprojecten die de aanwezigheid van
nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en andere
chemische verontreinigingen in oppervlaktewater en
grondwater reduceren. Anderzijds wil de Plaatselijke
Groep door middel van gerichte en gestructureerde
projecten waterconservering stimuleren als maatregel
ter stimulering van duurzaam waterbeheer en ter bestrijding van wateroverlast. De Plaatselijke Groep zet hiermee in op brongerichte maatregelen en niet op civiele
werken ter bestrijding van wateroverlast zoals wachtbekkens, tenzij kan aangetoond worden dat deze voor
landbouwkundig gebruik zijn. Zowel op vlak van waterkwaliteit als –kwantiteit zijn projecten mogelijk die
inspelen op oppervlaktewater dan wel op grondwater.

Aantal kennisdelingacties: 5
Aantal demonstratieacties: 5
27
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Them� 3
Landbou�- en natuureducatie

BESCHRIJVING:
De Plaatselijke Groep ondersteunt het opbouwen van
netwerken van aanbieders van educatieve landbouw- en
natuuractiviteiten. Ervaring en beleving staan centraal bij
het uit te bouwen netwerk. Ook de ondersteuning en
begeleiding van reeds actieve en nieuwe aanbieders om
hun aanbod te activeren, verbeteren en te optimaliseren
krijgt de volledige steun.
De aanmaak van didactisch materiaal, ook in digitale
vorm, is eveneens een aandachtspunt, net als het tot
stand brengen van educatieve activiteiten en leertrajecten
in de nabije omgeving van of in samenwerking met
scholen.
Voorbeeldacties: het opzetten van een netwerk kijkboerderijen, het inschakelen van begeleiders bij het aanbieden van
activiteiten, educatieve leer- en schooltuinen, de creatie van
lespakketten en online platformen voor lesvoorbereidingen.

RESULTAATSGEBIEDEN:
Opzetten educatieve landbouw- en natuurnetwerken: 1
Begeleidingsacties: 2
Aanmaak didactisch materiaal: 3

DOEL EN RELATIE:
Deze maatregel geeft uitvoering aan de doelstelling
‘het versterken van het draagvlak tussen landbouwer,
landschapsbouwer en plattelandsgebruiker’ door het
ondersteunen van belevingsvolle en educatieve activiteiten en belevingselementen naar het grote publiek.

BESCHRIJVING:
De Plaatselijke groep kiest ervoor om ook belevingsvolle en educatieve activiteiten te ondersteunen. Het
informeren en sensibiliseren van het grote publiek is
immers ook van belang om de kloof tussen landbouwer
en plattelandsgebruiker te dichten. Ook het aanbrengen van educatieve belevingselementen die openstaan
voor het brede publiek is van belang, om een laagdrempelig permanent aanbod te ontwikkelen. Ook gebiedsgerichte geïntegreerde educatieve projecten die de belevingswaarde van het platteland verhogen en die een
katalysatoreﬀect hebben op andere reguliere domeinen kunnen op de steun van de Plaatselijke Groep rekenen.
Voorbeeldacties: leer- en wandelpaden, educatieve vrijetijdsproducten en evenementen.

RESULTAATSGEBIEDEN:
Educatieve evenementen: 2
Belevingselementen: 5
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DOEL EN RELATIE:
Deze maatregel geeft uitvoering aan de doelstelling
‘het versterken van het draagvlak tussen landbouwer,
landschapsbouwer en plattelandsgebruiker’. Landbouw- en natuureducatie verkleint de kloof door het
informeren en sensibiliseren over landbouw en natuur
aan een breed doelpubliek. Een breed en kwalitatief
educatief aanbod zorgt dat deze informatie en sensibilisatie op maat van elke doelgroep kan gebeuren.

MAATREGEL 2
HET ONDERSTEUNEN VAN BELEVINGSVOLLE
EN EDUCATIEVE ACTIVITEITEN EN
BELEVINGSELEMENTEN NAAR HET
GROTE PUBLIEK

© Kristien Wintmolders

MAATREGEL 1
VERBETEREN VAN HET AANBOD
LANDBOUW- EN NATUUREDUCATIE
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3.4 Financieel plan
INDICATIEF FINANCIERINGSPLAN

Doelstelling

(sub)maatregel

Publiek

(EU +Vl +P rov)

bedrag (euro) % (max. 65%)
indicatief
indicatief

P rivaat

Opmerking

bedrag (euro) % (max. 65%)
indicatief
indicatief

MAATREGEL 1
Inzetten op sociale inclusie
via ontmoetingsmomenten.
LEEFBARE
DORPEN

25%

€ 294.404,31
(12,50%)

max. 65,00%

€ 158.525,40

min. 35,00%

€ 294.404,31
(12,50%)

max. 65,00%

€ 158.525,40

max. 35,00%

De promotoren dienen zelf minimum
15,00% eigen financiering te voorzien.

€ 313.952,76
(13,33%)

max. 65,00%

€ 169.051,49

min. 35,00%

De promotoren dienen zelf minimum
15,00% eigen financiering te voorzien.

€ 313.952,76
(13,33%)

max. 65,00%

€ 169.051,49

min. 35,00%

€ 313.952,76
(13,33%)

max. 65,00%

€ 169.051,49

min. 35,00%

MAATREGEL 2
Ondersteunen van voorzieningen in kleine dorpskernen.

Investerings- en dienstverleningsdossiers die een totale projectkost
van 230.769,23 euro overschrijden
kunnen slechts een maximumcofinanciering toegekend worden tot
150.000,00 euro.

MAATREGEL 1
Verbeteren van bodemkwaliteit
en -beheer.

MAATREGEL 2

40%

Verbeteren van de waterkwaliteit en -kwantiteit.

MAATREGEL 3
Kennisoverdracht ter bevordering
van het gebruik van duurzame
technieken en processen in het
kader van bodem- en waterbeheer.

MAATREGEL 1
Verbeteren van het aanbod
landbouw- en natuureducatie.
LANDBOUWEN NATUUREDUCATIE

35%

€ 412.166,03
(17,50%)

max. 65,00%

€ 221.935,55

min. 35,00%

€ 412.166,03
(17,50%)

max. 65,00%

€ 221.935,55

min. 35,00%

MAATREGEL 2
Het ondersteunen van belevingsvolle en educatieve activiteiten en
belevingselementen naar het
grote publiek.

TOTAAL

€ 1.904.078,33

INDICATIEF PLAN WERKINGSKOSTEN

Werkingskosten

bedrag (euro)

%

Totaal (max. 25% van het totale budget)

€ 512.269,58

20,00%

Aandeel vorming (min. 10% van werkingskosten)
Aandeel communicatie (richtbedrag)

€ 51.226,95

10,00%

€ 25.000,00

4,88%

deze opmerking is enkel van
toepassing op maatregel 2
Investerings- en dienstverleningsdossiers die een totale projectkost
van 230.769,23 euro overschrijden
kunnen slechts een maximumcofinanciering toegekend worden tot
150.000,00 euro.
De promotoren dienen zelf minimum
15,00% eigen financiering te voorzien.
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BODEM- EN
WATERBEHEER
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3.5 SAMENWERKING
Naast de ‘bottom-up’ werking en de verdere uitwerking van een sterk plaatselijk netwerk, uit de Plaatselijke Groep ook haar geloof in samenwerking met zowel
transnationale als interterritoriale plattelandsgebieden.

ONTWIKKELINGSPROGRAMMA Kempen & Maasland

De Plaatselijke Groep is ervan overtuigd dat plattelandsgebieden via samenwerking meer synergie en leereffecten kunnen bereiken voor alle gestelde doelstellingen, namelijk ‘inzetten op een warme en veerkrachtige
gemeenschap’, ‘ondersteunen van de duurzame ontwikkeling van de land- en tuinbouwsector’ en het ‘verkleinen van de kloof tussen landbouwer en plattelandsgebruiker’. De Plaatselijke Groep zoekt binnen deze
doelstellingen dan ook naar gezamenlijke actie met
concretere resultaten en/of naar de uitwisseling van
ervaring met tastbare resultaten. De Plaatselijke Groep
beschikt over een budget van 125.000 euro om vorm
te geven aan deze doelstelling van samenwerking.
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3.6 DOELGROEPEN
De Plaatselijke Groep wil er in de eerste plaats zijn
voor de totale bevolking van het Leadergebied. Toch
legt elk thema nog een bijkomende focus op speciﬁeke doelgroepen.

Leefbar� dorpen
Binnen de doelstelling ‘inzetten op een warme en veerkrachtige gemeenschap’ en het thema ‘leefbare dorpen’
wil de Plaatselijke Groep inzetten op sociale inclusie via
ontmoetingen. Hierbij wordt vooral ingezet op ouderen,
eenpersoonshuishoudens, alleenstaanden, werkloze
jongeren en nieuwe bewoners. Deze en potentiële
bewoners wil de Plaatselijke Groep ook blijven ondersteunen met het voorzien van een goed voorzieningenaanbod in de kleine kernen.

Bode�- en waterbehee�
Binnen de doelstelling ‘ondersteunen van de duurzame
ontwikkeling van de land- en tuinbouwsector’ en het
thema ‘bodem- en waterbeheer’ wil de Plaatselijke Groep
zich enerzijds richten naar landbouwers, anderzijds
ook naar plattelandsgebruikers en –bewoners. Dit om
zowel het bodem- en waterbeheer te verbeteren en hieromtrent de nodige informatie te verstrekken.

.Landbou�-

en natuureducati�

Dit laatste sluit aan bij de doelstelling ‘het verkleinen
van de kloof tussen landbouwer en plattelandsgebruiker’
en het thema ‘landbouw- en natuureducatie’. Kinderen
en adolescenten vormen de doelgroep in de schoolgerichte educatieve acties. Gezinnen, grootouders en
plattelandgebruikers zijn de doelgroep in de vrijetijdsgerichte educatieve acties.

3.7 DUURZAAM KARAKTER
De Plaatselijke Groep probeert duurzame ontwikkeling
op zowel programma-, project- als beoordelingsniveau
daadwerkelijk te stimuleren.
Het duurzame karakter komt dan ook in de volle breedte
van het programma terug. Het streven van de Plaatselijke Groep naar een competitief, duurzaam en veerkrachtig platteland kent hier dan ook zijn vertaalslag in
een economische, ecologische en sociale component.

Inzetten op warm� en
veerkrachtig� gemeenschap
Het inzetten op een warme en veerkrachtige gemeenschap, waarbij de leefbaarheid van het platteland versterkt wordt, is een investering in sociaal weefsel en

Innovatiev� antwoorden voo�
heden en toekomst
Het ondersteunen van een duurzame ontwikkeling van
de land- en tuinbouwsector zoekt innovatieve antwoorden die niet alleen deze generatie dienen, maar ook
volgende generaties. Deze aanpak leidt tot meer innovativiteit en biodiversiteit, en naar een verbetering
inzake klimaatverandering en milieu. De Plaatselijke
Groep streeft ernaar om een verbetering in ecologische
en economische duurzaamheid uit te dragen. Het stimuleren van bodemleven, het verhogen van het koolstofgehalte van de bodem, de vermindering van het
gebruik van kunstmest, het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en aandacht
voor niet-kerende grondbewerkingen zijn duidelijke
voorbeelden van een duurzame Proﬁt.

Verhogen maatschappelijk
bewustzijn
Het verkleinen van de kloof tussen landbouwer en plattelandsgebruiker verhoogt het bewustzijn, respect en
begrip voor omgeving en milieu en heeft bijgevolg een
belangrijk positief eﬀect op de ecologische duurzaamheid. Het aanmaken van didactisch materiaal, het opzetten van educatieve netwerken, het aanbrengen van
belevingsevenementen en het ondersteunen van evenementen zijn goede voorbeelden van investeringen
in Planet.

houden. Op economisch gebied wordt het criterium
‘versterking van werkgelegenheid en lokale economie’
tevens meegenomen.

3.8 INNOVATIVITEIT
De Plaatselijke Groep moedigt nieuwe en vernieuwende initiatieven aan. Promotoren dienen in hun projectaanvraag de innovativiteit van hun project te motiveren.
Innovativiteit zal ook een beoordelingscriterium zijn bij
de goedkeuring van projecten. Bottom-up werking zorgt
ervoor dat de uitgevoerde projecten op maat van het
gebied zijn, dwz uitgevoerd door lokaal verankerde
partners en volgens de noden en behoeften van het
gebied.

3.9 OVERDRAAGBAARHEID
De Plaatselijke Groep wil inzetten op het verspreiden
van de ontwikkelde plattelandsprocessen en –methodieken binnen de eigen lokale ontwikkelingsstrategie.
Ook krijgen actoren binnen het eigen netwerk de kans
om ontwikkelde processen en methodieken van andere
plattelandsgebieden te piloteren binnen het eigen Leadergebied. De Plaatselijke Groep zet dan ook in op het
opbouwen van netwerken en delen van good practices.

3.10 GELIJKE KANSEN

Duurzaamheid al�
beoordelinsgcriteriu�

Het gelijkekansenprincipe is grondwettelijk verankerd.
De Plaatselijke Groep zal dan ook een non-discriminatiebeleid voeren, zowel in haar eigen werking als in de
uitvoering van de lokale ontwikkelingsstrategie. Er wordt
geen onderscheid gemaakt in gender, ras of etnische
afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd
of seksuele geaardheid.

Promotoren dienen in hun cofinancieringsaanvraag aan
te geven op welke manier hun project duurzaam is en
hoe deze duurzaamheid bereikt zal worden. Bij de beoordeling van projecten wordt hier rekening mee ge-

Op projectniveau neemt de Plaatselijke Groep de aandacht voor gelijke kansen mee in haar beoordeling.
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sociale duurzaamheid. Het ondersteunen van vrijwilligers, het doorbreken van het sociaal isolement en het
ondersteunen van basisvoorzieningen in dorpskernen
zijn voorbeelden van investeringen in People.
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P rojectwerking,

SELEcTIEPROcEDURE
EN -cRITERIA

4

© Robin Reynders

Projectconcepten kunnen ingediend worden bij het secretariaat indien de Plaatselijke Groep een projectoproep heeft gelanceerd. De
potentiële promotor meldt zich aan bij het Leadersecretariaat
indien hij een projectconcept wil indienen. Vervolgens werkt de
potentiële promotor een beknopt inhoudelijk projectconcept
(max. 3 A4-pagina's) uit.
Het sjabloon projectconcept kan op aanvraag bekomen worden bij
het Leadersecretariaat of is terug te vinden op de website http://platteland.limburg.be. Een projectconcept bestaat minimaal uit de volgende elementen: naam van het project, de doelstelling van het
project, de reeds bekende en potentiële partners en/of copromotoren, een duidelijke beschrijving van de geplande activiteiten, het
tijdsschema en een globaal financieel plan. De coördinator toetst
dit projectconcept op ontvankelijkheid.
Is de eerste ontvankelijkheidstoets negatief, dan wordt dit schriftelijk meegedeeld aan de potentiële promotor. Projectconcepten
met een negatieve ontvankelijkheidstoets worden door de coördinator ter kennisgeving voorgelegd aan de Plaatselijke Groep op
de eerstvolgende PG-vergadering. De potentiële promotor kan
zijn projectconcept bijsturen en bij de volgende oproep opnieuw
indienen bij het Leadersecretariaat. Hierna wordt het concept
opnieuw op ontvankelijkheid getoetst.
Is de ontvankelijkheidstoets positief, dan wordt het projectconcept
door de coördinator voorgelegd aan de Plaatselijke Groep. Die bespreekt
de concepten en beslist of de promotor het projectconcept verder mag
uitwerken in een definitieve projectaanvraag. De Plaatselijke Groep
kan hierbij voorwaarden opleggen en bijkomende vragen stellen.
Het sjabloon voor de projectaanvraag kan op aanvraag bekomen worden bij het Leadersecretariaat of is terug te vinden op
platteland.limburg.be. De promotor dient het projectaanvraagformulier vervolgens in te dienen bij de volgende of lopende oproepronde. Een positieve toetsing in deze fase vormt echter geen garantie
dat de eigenlijke projectaanvraag ook definitief zal goedgekeurd worden.
Is de beslissing van de Plaatselijke Groep negatief, dan koppelt
de Plaatselijke Groep hierover terug naar de potentiële promotor.

AANMELDING BIJ HET
LEADERSECRETARIAAT

CONCEPT

ONTVANKELIJKHEIDSTOETS
PROMOTOR
neen
door de coördinator
ja

PG

neen
ja

EINDE
PROCEDURE

PROMOTOR

Fas� 2

P rojectaanvraagformulier
PROJECTAANVRAAGFORMULIER
ONTVANKELIJKHEIDSTOETS
PROMOTOR
neen
door de coördinator
ja

TW

kennisgeving

vrag

en

DEPUTATIE
PROMOTOR

ijk
iftel
schtrwoord
an

PG

beoordelingsverslag

LC

neen
ja

EINDE
PROCEDURE
PROMOTOR

PROJECTUITVOERING
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De Plaatselijke Groep kan op specifieke tijdstippen een oproep lanceren. In deze oproep worden de betrokken thema's en maatregelen,
de uitvoeringsperiode en het ter beschikking gestelde subsidiebedrag
bekend gemaakt.

P rojectconcept

advies

Fas� 1
Indienen van
een projectconcept

Fas� 1
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Deze beslissing van de Plaatselijke Groep stelt een einde
aan de procedure voor het projectconcept.
Om het vergaderritme van de Plaatselijke Groep haalbaar
te houden en om een snelle terugkoppeling naar de
promotor te waarborgen, kan in elke fase van de beoordeling van de projectconcepten een schriftelijke
procedure worden ingesteld.

PROJEcTWERKING, SELEcTIEPROcEDURE EN -cRITERIA

Kempen & Maasland

Fas� 2
Indienen van
d� eigenlijk�
projectaanvraag
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Pas nadat de potentiële promotor de toestemming heeft
gekregen van de Plaatselijke Groep om zijn projectconcept
uit te werken in een definitieve projectaanvraag, kan hij
zijn project indienen via het daarvoor voorziene projectaanvraagformulier. Een exemplaar van de projectaanvraag kan
op aanvraag bekomen worden bij het Leadersecretariaat
of is terug te vinden op de website http://platteland.limburg.be. Een projectaanvraagformulier dat wordt ingediend door een potentiële promotor zonder dat de procedure zoals omschreven in fase 1 gevolgd werd, wordt
door het secretariaat onontvankelijk verklaard en ter kennisgeving op de volgende Plaatselijke Groep gebracht. Enkel
projectaanvragen waarvan het projectconcept de in fase
1 beschreven procedure heeft doorlopen, zullen door de
Plaatselijke Groep in behandeling worden genomen.
De coördinator toetst de projectaanvraagformulieren
op ontvankelijkheid.
Is deze ontvankelijkheidstoets negatief, dan wordt dit
schriftelijk meegedeeld aan de potentiële promotor. Projectaanvraagformulieren met een negatieve ontvankelijkheidsevaluatie worden door de coördinator ter kennisgeving
voorgelegd aan de Plaatselijke Groep op de eerstvolgende
PG-vergadering. De potentiële promotor kan zijn projectaanvraag bijsturen en bij de volgende oproep opnieuw
indienen bij het Leadersecretariaat. Hierna wordt de aanvraag opnieuw op ontvankelijkheid getoetst.
De ontvankelijke projectaanvraagformulieren worden
voorgelegd aan de Technische Werkgroep. De Technische
Werkgroep wordt samengesteld uit interne provinciale
diensten. De Technische Werkgroep bespreekt de aanvraagformulieren en formuleert vervolgens haar advies.
Het verslag van de Technische Werkgroep wordt voorgelegd aan de Plaatselijke Groep. De Plaatselijke Groep
stelt vervolgens een beoordelingsverslag op ter attentie
van het Leadercomité. Het Leadercomité neemt de uiteindelijke beslissingen.

Ontvankelijkheidscriteria
Het projectconcept en het projectaanvraagformulier worden op ontvankelijkheid getoetst. Hiervoor
hanteert de Leadercoördinator volgende criteria.
De projectfiche moet tijdig en volledig (projectomschrijving, doelstellingen, financiële gegevens, bijlagen)
zijn ingediend (poststempel – digitale ontvangst geldt
als bewijs). Het dossier wordt ook tijdig en volledig en digitaal overgemaakt op het e-mailadres leader@limburg.be.
Het project wordt uitgevoerd binnen het afgebakende
Leadergebied.
Het project wordt uitgevoerd binnen de Leaderperiode
of binnen de voorgestelde termijn van de oproep.
De hoofdpromotor moet een statuut hebben dat in
aanmerking komt binnen deze maatregel (evt. wordt
in bijlage een kopie van de statuten van de projectpromotor gevoegd).
De eigen financiering van de promotor (minstens
15%) is aanwezig en kan gewaarborgd worden.
Het project overschrijdt de 5%-regel voor provinciale
diensten niet.
De aangevraagde kosten zijn subsidiabel en de kosten
zijn voldoende in detail uitgewerkt.
Projecten en acties komen in aanmerking voor zover
ze niet subsidiabel zijn vanuit andere maatregelen
binnen het PDPO 2014 – 2020. Deze regel geldt niet
ten opzichte van de maatregelen ‘Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland’ (OKW).
Indien een project zowel in Leader als in OKW kan
ingediend worden, krijgen de Leader-maatregelen
voorrang en dient het project bij een Leader oproep
ingediend te worden.
De maximale projectkost van het totale project bedraagt 1.000.000 euro.
Er is een financiële tabel aanwezig.
De doelstelling van het project is in geen geval strijdig
met het vigerende beleid en wetgeving van Europese,
nationale, provinciale of gemeentelijke overheden.
De projectfiche is correct ondertekend, bv. provincie:
gedeputeerde en griﬃer; gemeente: burgemeester
en secretaris; vzw: voorzitter of secretaris (wordt
bepaald in de statuten).
De uitvoering van het project moet uiterlijk binnen 3
maanden na de goedkeuring van het project starten.
Alle nodige vergunningen zijn aanwezig of zijn al
aangevraagd.
Enkel projectformulieren waarvan het projectconcept
de procedure beschreven in het punt projectwerking,
selectieprocedure en –criteria (p. 35) hebben doorlopen, zullen door de Plaatselijke Groep in behandeling worden genomen.

Conclusie: het project is ontvankelijk?
Ja/Nee + eventuele motivatie.

INHOUDELIJKE SELEcTIEcRITERIA:
UITVOERING VAN EEN DOELSTELLING OF ACTIE UIT
HET PROVINCIAAL PLATTELANDSBELEIDSPLAN
2014-2020 Het project sluit aan bij de visie en doelstelling
van het provinciaal plattelandsontwikkelingsplan.
UITVOERING VAN EEN DOELSTELLING EN MAATREGELEN UIT DE LOKALE ONTWIKKELINGSSTRATEGIE.
Het project zet in op één of meerdere van de geformuleerde doelstellingen en op maatregelen van de lokale
ontwikkelingsstrategie.
INHOUDELIJKE INTEGRATIE. Het projectvoorstel is
inhoudelijk opgevat als een sectoroverschrijdende
benadering, waarbij het realiseren van doelstellingen
voor verschillende sectoren wordt opgenomen in het
project. Er worden economische, ecologische en sociale
doelstellingen opgenomen.
COMPLEMENTARITEIT EN INHOUDELIJKE OVEREENSTEMMING MET HET PLATTELANDSBELEID
IN BREDE ZIN. Uitvoering van een doelstelling of actie
van het PDPO of andere relevante beleidsplannen met
betrekking tot het platteland.
LINK MET LANDBOUW EN PLATTELAND. Er is een
duidelijke link met landbouw of platteland.
VERSTERKING VAN WERKGELEGENHEID EN LOKALE
ECONOMIE.
HEFBOOM. Het project heeft een hefboomeﬀect. Dit
vertaalt zich onder meer in het vernieuwende karakter,
de voorbeeldfunctie, de overdraagbaarheid naar andere
gebieden en de verspreiding van de baten van het
project naar (potentieel) geïnteresseerden.
GEBIEDSGERICHT MAATWERK. De problematiek
of methodiek is specifiek gericht op het projectgebied.
INNOVATIEF EN GEDIFFERENTIEERD. Het projectvoorstel kiest voor een nieuwe benadering van het
omgaan met knelpunten, werkt een nieuw concept uit
en/of draagt bij tot kennisontwikkeling in plattelandsgebieden. Het project geeft op een innovatieve manier
invulling aan een reële nood op het platteland.
DUURZAAM KARAKTER EN CONTINUÏTEIT. Het project
genereert een positieve impact op lange termijn en het
creëert een duidelijke meerwaarde die zonder de inzet
van middelen niet zou worden gerealiseerd. Het project
wordt voortgezet of kent een vervolg na het einde van
de projectperiode.
EFFECTIVITEIT. De projectpromotor bereikt veel potentiële begunstigden. Veel mensen kunnen genieten van
het resultaat van de output. De meetbare en nietmeetbare resultaten worden zo exact mogelijk ingeschat en weergegeven.
EFFICIËNTIE. De kostprijs staat in verhouding tot de
vooropgestelde doelen en resultaten. De kostprijs van
het project wordt opgesteld als een goede huisvader.

DOELGROEP. Het project draagt bij tot het wegwerken van discriminaties t.a.v. bepaalde bevolkingsgroepen. Het project bereikt een specifieke doelgroep die
in de ontwikkelingsstrategie is aangehaald en bereikt
hiermee potentieel de volledige doelgroep.
ADDITIONALITEIT. Het project treedt niet in de
plaats van een reguliere actie of van bestaande acties
van andere promotoren.
DUBBELFINANCIERING. Het project krijgt geen andere
Europese of Vlaamse subsidie, uitgezonderd middelen
van het Plattelandsfonds.
STUDIEWERK EN CONCRETE REALISATIE. Het project
is geen zuivere studie en dient dus ook een concrete
realisatie te bevatten.
HET PROJECT DRAAGT BIJ AAN DE EUROPESE
HORIZONTALE THEMA’S: WERKGELEGENHEID,
KLIMAAT EN ARMOEDE.

PROcESMATIGE
SELEcTIEcRITERIA:
STRUCTUREEL SAMENWERKINGSVERBAND.
- De projectpartners hebben een overeenstemming
over de werking van het samenwerkingsverband.
- De projectpartners hebben een sterke organisatorische structuur voor de sturing van het samenwerkingsverband. Bij voorkeur is de samenwerking sectoroverschrijdend.
- De projectpartners kennen elkaar voldoende, zijn op
de hoogte van elkaars werkgebied en betwisten elkaars aanspraken op ieders domein niet.
LOKALE VERANDERING CREËERT MEERWAARDEN.
Het samenwerkingsverband heeft een sterke lokale
verankering, het project komt bottom-up tot stand.
Het betrekken van lokale projectpartners versterkt de
haalbaarheid van het project.
DUURZAAM KARAKTER VAN DE SAMENWERKING.
De projectpartners waarborgen positieve eﬀecten op
lange termijn.
HAALBAARHEID DOOR CAPACITEIT EN COMPETENTIES. De projectpartners beschikken over voldoende
mensen en middelen en hebben de competenties die
nodig zijn om het doel te bereiken.
HAALBAARHEID DOOR DE GEBRUIKTE METHODE.
De voorgestelde methode biedt voldoende garanties
voor het bereiken van de doelen en reikt een kader
aan voor het oplossen van problemen.
EVALUATIE EN BIJSTURING. De projectpartners
evalueren kritisch de voortgang van het project en de
samenwerking en sturen bij waar nodig.
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