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LEADER ZUIDOOST-DRENTHE 
 
Het platteland laten bruisen, scoren met energie uit de regio en het samen uitwerken van 
vernieuwende ideeën. Dat is kortgezegd LEADER, een Europees subsidieprogramma om het 
landelijk gebied vitaal te houden. LEADER werkt met wat de mensen in het gebied zelf 
bedenken. Niet voor niets zeggen we: Aanpakken, bouwen op lokale kracht! 
 
Sinds 2016 is LEADER Zuidoost-Drenthe in uitvoering. LEADER is een Europese subsidie die 
is bedoeld voor sociaaleconomische versterking van het platteland. De regeling geldt voor het 
plattelandsgebied van de gemeente Emmen, de gemeenten Coevorden en Borger-Odoorn en 
het veenkoloniale deel van de gemeente Aa & Hunze. Lokale initiatieven kunnen een bijdrage 
voor hun project aanvragen.  
 
De kracht van deze regio is de eigenheid, de unieke ruimte van het landschap, de afwisseling 
van zand en veengronden, en het naoberschap in de kleine kernen. Tegelijk staan vitaliteit en 
leefbaarheid in de regio onder druk. Het aantal inwoners neemt af, het aantal ouderen neemt 
toe, terwijl jongeren juist wegtrekken. De sociaaleconomische samenstelling van de 
beroepsbevolking is kwetsbaarder dan gemiddeld in de rest van ons land. De bereikbaarheid 
van voorzieningen en de kwaliteit van de woonomgeving komen steeds verder onder druk te 
staan. 

DE STRATEGIE  
 
De bottom-up beweging is de belangrijkste pijler van LEADER. We gaan uit van wat er is in het 
gebied. We zoeken naar manieren om de lokale krachten zo aan te boren dat zij de zwaktes 
opvangen. Dit betekent dat we altijd uitgaan van de mogelijkheden van de inwoners. We zetten 
in op een inclusieve samenleving, omdat we ervan uit gaan dat alle Zuidoost-Drenten op hun 
eigen manier mee kunnen draaien in de samenleving. We gaan uit van de kracht van lokale 
mensen, en van de lokale economie.  

 
Speerpunten  
 
We hebben gekozen voor de volgende vijf speerpunten: 
 

1. Versterken lokale samenwerking  
2. Versterken van de toeristische sector 
3. Versterking en innovatie van het MKB, banenmotor in Zuidoost-Drenthe 
4. Optimaliseren van (digitale) bereikbaarheid 
5. Versterking van woon- en leefomgeving. 

 
Voor elk speerpunt heeft de LAG een ambitie en aanpak uitgewerkt, welke hierna worden 
toegelicht.  
 

Versterken lokale samenwerking 
 
Onze ambitie 
 
Krachtige dorpen waar eigen organisaties van burgers en ondernemers op veel terreinen van 
het maatschappelijk leven de regie hebben genomen, niet als vrijwilligers die taken verrichten 
die overheden en instellingen niet meer kunnen verrichten, maar als selfsupporting coöperaties 
(of andere entiteiten) met, waar mogelijk, een sterke businesscase. 
 
Onze aanpak 
 
Zelfredzaamheid en sociale cohesie 

• We stimuleren initiatieven die bijdragen aan het versterken van de zelfredzaamheid en 
sociale cohesie van dorpen en kernen; 
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• We stimuleren initiatieven die bijdragen aan de sociale inclusie van alle inwoners 
(waaronder jongeren en kwetsbaren op de arbeidsmarkt). 

 
Bottom-up initiatieven 

• We stimuleren initiatieven die bijdragen aan een efficiënt, kostenbesparend en 
duurzaam gebruik van publieksvoorzieningen; 

• We stimuleren initiatieven die bijdragen aan het opzetten van energie, zorg- en dorps 
en wijkcoöperaties; 

• We stimuleren initiatieven die bijdragen aan het opzetten, onderhouden en uitbreiden 
van netwerken van lokale ondernemers. 

 
Het opzetten van bewonersbedrijven 

• We stimuleren initiatieven die bijdragen aan het opvangen van maatschappelijke en 
demografische ontwikkelingen door het opzetten van bewonersbedrijven en/of 
coöperaties met een sluitende begroting. 

 
 

Versterken van de toeristische sector 
 

Onze ambitie 
 
Kansen binnen de toeristische sector worden optimaal benut. De regio trekt volop bezoekers 
omdat de toeristische sector goed inspeelt op de mogelijkheden die Zuidoost-Drenthe biedt. 
Daarbij wordt goed samenwerkt en staat gastgerichtheid hoog in het vaandel. Bewoners zijn 
actief en er heerst een goed ondernemersklimaat. Bedrijven, kennisinstellingen en bewoners 
werken intensief samen. De toeristische sector biedt een groeiend aantal stabiele 
arbeidsplaatsen. Op het platteland van Zuidoost-Drenthe is de toeristische sector een 
belangrijke motor voor de lokale economie. 
 
Onze aanpak 
 
Streekeigen ondernemerschap 

• We stimuleren initiatieven die bijdragen aan streekeigen en duurzaam 
ondernemerschap; 

• We stimuleren initiatieven die bijdragen aan het ontwikkelen van arrangementen en 
evenementen die gerelateerd zijn aan de identiteit van het gebied en de bestaande 
voorzieningen. 

 
Versterken recreatieve infrastructuur 

• We stimuleren initiatieven die bijdragen aan de versterking van het MKB, werk- en 
leertrajecten en bevordering van het ondernemerschap binnen de toeristische sector; 

• We stimuleren initiatieven die bijdragen aan samenwerking binnen de toeristische 
sector (inclusief cultuurhistorische verenigingen met toeristisch recreatieve betekenis); 

• We stimuleren initiatieven die aanhaken bij de bestaande fysiek-recreatieve 
infrastructuur; 

• We stimuleren initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe dag attracties. 
 
Inspelen op nieuwe markten en ontwikkelingen 

• We stimuleren initiatieven van ondernemers die inspelen op nieuwe ontwikkelingen en 
op nieuwe markten vanuit het perspectief van streekeigen ondernemen. 

 
Gezamenlijke promotie 

• We kiezen voor initiatieven die bijdragen aan de promotie en marketing op een 
regionale schaal, waarbij gebruik gemaakt wordt van de al bestaande infrastructuur. 
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Versterken van het MKB 
 
Onze ambitie 
 
Meer groei bij bestaande bedrijven, minder afhakende ondernemers (vertrek, stoppen, 
faillissementen), meer netwerken en crossovers, een krachtige impuls van de arbeidsmarkt. 
 
Onze aanpak 
 
Het versterken van bestaand ondernemerschap 

• We stimuleren initiatieven die bijdragen aan de uitwisseling van 
kennis/producten/diensten, door crossovers, netwerken en sterke 
ondernemersverenigingen; 

• We stimuleren initiatieven die bijdragen aan innovatie en de samenwerking met 
kennisinstituten. 

 
Het stimuleren van nieuw ondernemerschap 

• We stimuleren initiatieven die bijdragen aan scholing van nieuwe en startende 
ondernemers; 

• We stimuleren initiatieven die bijdragen aan het vestigen van footloose-bedrijvigheid 
(ondernemers die voor hun omzet niet afhankelijk zijn van hun woongebied. 

 
Het stimuleren van de arbeidsmarkt 

• We stimuleren initiatieven die bijdragen aan nieuwe manieren van bemiddeling van 
werkzoekenden, door rechtstreeks contact tussen ondernemers en werkzoekenden en 
door het ‘ontzorgen’ van MKB-werkgevers die kwetsbare arbeidskrachten aanstellen; 

• We stimuleren initiatieven die bijdragen aan de versterking van de relatie 
onderwijsarbeidsmarkt. 

 

Verbeteren woon- en leefomgeving 
 
Onze ambitie 
 
Dorpen in Zuidoost-Drenthe zijn vitaal en hebben een prettige woon- en leefomgeving. De 
centrale dorpen hebben een aantrekkelijk centrum. Het platteland beschikt over een uitstekende 
spreiding van fysieke diensten en voorzieningen. De bebouwde omgeving is afgestemd op de 
vraag en in goede staat. Voor leegstaande gebouwen wordt snel een nieuwe bestemming 
gevonden. Bewoners zijn trots op hun omgeving en investeren daarin. 
 
Onze aanpak 
 
Transformatie van de gebouwde omgeving in combinatie met verduurzaming 

• We stimuleren initiatieven die bijdragen aan het tegengaan van leegstand van 
detailhandel in kernen en dorpen door herbestemming en transformatie; 

• We stimuleren initiatieven die bijdragen aan het toekomstbestendig maken, 
verduurzamen, saneren en slopen, herbestemmen en vernieuwbouw van de bestaande 
woning- en bedrijfsvoorraad; 

• We stimuleren initiatieven rond de knelpunten aan de onderkant van de particuliere 
woningmarkt; 

• We stimuleren initiatieven die een impuls geven aan dorps- en stadsvernieuwing; 
• We stimuleren initiatieven die bijdragen aan herbestemming en het versterken van 

bestaand gebruik van monumentale panden. 
 
Transformatie en optimalisatie van voorzieningen 

• We stimuleren initiatieven die bijdragen aan het optimaliseren van basisvoorzieningen 
voor sport, onderwijs, cultuur en gezondheidszorg en voor andere maatschappelijke 
ontmoetingen. 

• We stimuleren initiatieven die bijdragen aan de sanering of functieverandering van 
vrijkomende gebouwen. 
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Optimaliseren van (digitale) bereikbaarheid 
 
Onze ambitie 
 
In Zuidoost-Drenthe zijn voorzieningen en diensten voor iedereen goed toegankelijk. Het 
openbaar vervoer vormt de ruggengraat van het vervoersnetwerk, aangevuld en afgestemd met 
innovatieve, meer gebundelde concepten voor “doelgroepen-” en vrijwilligersvervoer. De hele 
regio, inclusief het buitengebied, is digitaal uitstekend ontsloten. Het digitale netwerk zorgt voor 
een goede bereikbaarheid, ook daar waar de fysieke afstand tot voorzieningen groter is 
geworden. 
 
Onze aanpak 
 
Innovatieve, meer gebundelde vervoersconcepten 

• We stimuleren initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van innovatieve, meer 
gebundelde vervoersconcepten. 
 

Snel breedband op het Drentse platteland 
• We stimuleren initiatieven die bijdragen aan het opstarten, organiseren en realiseren 

van breedbandprojecten door bewoners/ondernemers; 
• We stimuleren initiatieven die bijdragen aan het gebruik van het breedbandnetwerk, 

gericht op het verbinden en ontzorgen van bewoners en/of op de digitale 
bereikbaarheid; 

 

DE LOKALE ACTIEGROEP  
 
LEADER wordt uitgevoerd in en door het gebied zelf. De Lokale ActieGroep (LAG) vormt de 
kopgroep van LEADER Zuidoost-Drenthe. De LAG bestaat uit 5 private leden en 4 publieke 
leden (1 wethouder per gemeente). De LAG is de aanjager van de LEADER-strategie en is 
actief in de streek. De LAG zit in de haarvaten van de samenleving. Zij weet wat er speelt en 
speelt hierop in. In de voorbereiding op de landelijke LEADER-aanvraag heeft de LAG, namens 
de inwoners van Zuidoost-Drenthe, een Lokale OntwikkelingsStrategie (LOS) opgesteld. 
Tijdens de uitvoering van de strategie is de LAG verantwoordelijk voor het stimuleren en 
beoordelen van de projecten.  
 
LAG-leden 
 
Jacob Bruintjes (voorzitter, thema demografie) 
Jannie Schonewille (thema burgerparticipatie en breedband) 
Peter Roelfsema (thema economie) 
Lieke Ruijgers (thema zorg) 
Ton Selten (thema wonen)  
 
Freek Buijtelaar (Gemeente Borger-Odoorn) 
Henk Heijerman (Gemeente Aa en Hunze) 
René van der Weide (Gemeente Emmen 
Jan Zwiers (Gemeente Coevorden) 
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STAPPENPLAN  
 

U heeft een goed idee voor een project, en nu? LEADER Zuidoost-Drenthe heeft subsidie 
beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en economie in de regio 
Zuidoost-Drenthe. Hieraan zijn eisen verbonden: de projecten moeten bijvoorbeeld passen bij 
de kansen en knelpunten van het gebied. Als u een goed idee heeft voor een project, dan zijn 
er een aantal fasen en stappen die u moet doorlopen.  

 

Fase 1 Projectontwikkeling   

STAP 1 VOORBEREIDEN AANVRAAG 

Zet uw idee kort en concreet op papier:  

• aanleiding voor het project  
• doel van het project  
• kosten van het project  
• met wie werkt u samen?  
• Wat is de bijdrage aan de doelen in de lokale ontwikkelingsstrategie? 

Vul uw idee op het leaderwaardigheidsformulier in (te downloaden op 
www.leaderzuidoostdrenthe.nl ) en stuur deze naar leaderzuidoost@drenthe.nl.  Als u al een 
begroting, projectplan of andere informatie heeft is het handig die mee te sturen. Eventueel kunt 
u voordat u het formulier instuurt, contact hebben met de gemeentelijke contactpersoon, een 
LAG-lid of het secretariaat van de LAG.  
 
Het doel  van het projectformulier is dat de Lokale Actiegroep (LAG) in een vroeg stadium een 
beeld krijgt van de initiatieven in het gebied. De LAG is de commissie die LEADER-projecten 
stimuleert, initieert en beoordeelt.  

STAP 2 TOETSING LEADERWAARDIGHEID 

Aan de hand van het leaderwaardigheidsformulier kijkt de LAG of uw project goed past bij 
LEADER en aansluit op de doelen uit de LOS. Hieruit volgt een positieve of negatieve 
Leaderwaardigheidstoets. Een positieve LEADER waardigheidstoets houdt in dat uw project in 
ieder geval voldoet aan de minimale vereisten om het project in te dienen.  

U krijgt na twee tot drie weken het eerste oordeel van de LAG en eventuele adviezen ter 
verbetering van het project. Eventueel krijgt u een contactpersoon toegewezen van de LAG of 
het secretariaat die u verder kan helpen met uw vragen. 

STAP 3 OPSTELLEN PROJECTPLAN, BEGROTING EN ANDERE 
VERPLICHTE BIJLAGEN 

U werkt uw projectidee verder uit tot een projectvoorstel. Het is handig om direct de formats te 
gebruiken die nodig zijn bij de indiening. Deze zijn onder andere te vinden op de site van SNN. 
Het projectplan moet in elk geval de volgende onderdelen bevatten: 

• Kostenbegroting   
• Exploitatiebegroting   
• Omschrijving van de doelen   
• Omschrijving van de activiteiten  
• Omschrijving van de resultaten 
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U gaat in deze fase ook op zoek naar financiering voor uw project; LEADER draagt maximaal 
60% van de kosten bij. De rest moet u zelf inbrengen, met eigen geld, vrijwilligerswerk of 
bijvoorbeeld bijdragen van fondsen. Soms is het nodig om vergunningen aan te vragen 
(bijvoorbeeld een omgevingsvergunning). De eigen bijdrage bij een project dient te bestaan uit 
private financiering. Provinciale, gemeentelijke of andere publieke financiering (publieke 
fondsen e.d.) is niet toegestaan. 
 
Tips  
Het is handig om uw concept-projectvoorstel af te stemmen met de contactpersoon van de 
gemeente, LAG of het secretariaat.  Zo kunt u eventueel nog onderdelen bijschaven. Een goed 
hulpmiddel is ook het handboek beoordeling met daarin de selectiecriteria en het 
openstellingsbesluit. Hierin staan de regels waaraan het project moet voldoen. U vindt de 
documenten op de website www.leaderzuidoostdrenthe.nl .  

STAP 4 EH2+ EN TAN CODES AANVRAGEN  

Voor het indienen van uw aanvraag heeft u EHerkenning niveau EH2+ nodig. Ook dient u TAN 
codes aan te vragen om de aanvraag te verzenden. Deze codes vraagt u aan via RVO. RVO 
fungeert binnen POP3 als betaalorgaan, daarom lopen subsidieaanvragen via het loket van 
RVO. U kunt deze codes per post of op uw mobiel toegestuurd krijgen. Als u ze per post 
aanvraagt duurt deze stap gemiddeld een week. Voor aanvraag van TAN codes op uw mobiel, 
moet u uw mobiele nummer bij RVO registreren.  
 

Fase 2 Indiening  

STAP 5: AANVRAAG INDIENEN VIA MIJN.RVO.NL –MIDDELS 
EHERKENNING 

Als het project indieningsgereed is (dwz er is een projectplan, de begroting en financiering zijn 
rond, het project is obstakelvrij) dan kunt u het tijdens een openstellingstermijn indienen. Bij 
LEADER Zuidoost-Drenthe is het twee keer per jaar mogelijk om projecten in te dienen.  
 
Een LEADER-aanvraag moet digitaal worden ingediend, via de site van SNN: 
http://www.snn.eu/subsidies/landbouw-pop3/provincie-drenthe/leader-drenthe/     
 
U vult in een beveiligde omgeving uw gegevens in en u uploadt alle documenten (projectplan, 
begroting etc.). Als u het proces doorlopen hebt en de aanvraag is ingediend, neemt SNN uw 
aanvraag in behandeling. 
 

Fase 3 Beoordeling  

STAP 6. BEOORDELING COMPLEETHEID AANVRAAG 

Na sluiting van de openstellingstermijn wordt het project beoordeeld op ontvankelijkheid (zijn 
alle gegevens beschikbaar) en op inhoud (past het project binnen de criteria). In dit proces 
moeten verschillende stappen worden doorlopen door verschillende partijen: SNN, LAG en 
RVO hebben hierin elk hun eigen afgesproken taken en stappen.   
 
Na sluiting van de openstellingstermijn toetst het SNN het project op compleetheid. Wanneer de 
aanvraag compleet is, stuurt het SNN de aanvraag (met de informatie die beschikbaar was ten 
tijde van de sluiting van de openstelling) door naar de LAG.  
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STAP 7. INHOUDELIJKE BEOORDELING AANVRAAG 

De LAG voert de inhoudelijke beoordeling uit op basis van een puntentoekenning. Hiervoor 
maakt zij gebruik van de criteria die zijn opgenomen in de LOS. Op basis van de 
puntentoekenning wordt er per project een score genoteerd. Voor projecten die hoog genoeg in 
de ranking staan en voldoen aan het minimaal vereiste aantal punten is er mogelijk subsidie 
beschikbaar.  

STAP 8. BEOORDELING FINANCIËLE, SUBSIDIETECHNISCHE EN 
STAATSSTEUNTECHNISCHE ASPECTEN 

Het SNN beoordeeld de projecten die hoog genoeg staan in de ranking vervolgens op 
financiële, subsidietechnische en staatssteuntechnische aspecten. Dit kan tot gevolg hebben 
dat een project dat inhoudelijk positief rankt uiteindelijk niet voor subsidie in aanmerking komt.  

STAP 9. BEOORDELING EU CONFORMITEIT DOOR RVO 

Tenslotte voert RVO een EU-conformiteitstoets uit. 

STAP 10. OPSTELLEN BESCHIKKING 

Het SNN stelt na akkoord van RVO een beschikking op met daarin de goedgekeurde kosten, de 
financiering en eventuele aanvullende voorwaarden. 
 
Tussen de sluiting van de openstellingstermijn en het afgeven van de beschikking zit maximaal 
22 weken tijd. De uitslag van de eerste tender van 2016 is uiterlijk bekend op 29 november 
2016, de uitslag van de tweede tender op 4 april 2017. De resultaten van de tender worden ook 
bekend gemaakt  op de website van LEADER.  
 

Fase 4 Uitvoering  

STAP 11. UITVOEREN PROJECT 

Bij goedkeuring: uw project kan van start gaan! RVO zorgt er voor dat de subsidie kan worden 
uitbetaald. We gaan er van uit dat u binnen twee maanden na het ontvangen van de 
beschikking kunt starten.  
 
Tijdens de uitvoering van het project vult u voortgangsrapportages in, deze krijgt u toegestuurd 
van de RVO  Zo kan de voortgang van het project in de gaten worden gehouden. Ook kunt u 
tijdens de uitvoering declaraties indienen en subsidie laten uitbetalen. Bij uw beschikking 
ontvangt u hier informatie over.   

STAP 12. AFREKENEN PROJECT 

Als het project is afgerond maakt u een eindafrekening en stuurt deze naar RVO. Na afronding 
stelt RVO de definitieve vaststellingsbeschikking op om te bepalen hoeveel subsidie u krijgt. De 
laatste subsidie kan hiermee worden uitbetaald.  
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SELECTIECRITERIA  
 
De LAG gebruikt een aantal selectiecriteria om te bepalen welke projecten een bijdrage krijgen. 
De criteria zijn opgenomen in de LOS en hieronder weergegeven. Naast de selectiecriteria 
moeten projecten voldoen aan een aantal eisen. Deze zijn opgenomen in het 
openstellingsbesluit Leader projecten  
 
Alleen de beste projecten krijgen subsidie, op volgorde van (hoogste) punten.  

 
A Doelen LOS  
In welke mate draagt het 
project bij aan de 
doelstellingen van de LOS? 

1 Versterken lokale samenwerking 
2 Versterken van de toeristische sector 
3 Versterken van het MKB 
4 Verbeteren woon- en leefomgeving 
5 Optimaliseren van (digitale) 
bereikbaarheid  

Per criterium 
maximaal 5 punten 

B LEADER werkwijze  1 Mate waarin het initiatief draagvlak 
heeft in het gebied en bottom-up is 
ontstaan 

Max. 15 punten 

2 Mate waarin wordt samengewerkt met 
derden  

Max. 15 punten 

3 Mate waarin het initiatief innovatief of 
experimenteel is (aanpak of resultaat is 
nieuw voor de regio)  

Max. 5 punten 

4 Mate waarin het initiatief een 
voorbeeldfunctie heeft voor andere 
gebieden of groepen 

Max. 5 punten 

C Financiële en 
organisatorische 
haalbaarheid  

De mate waarin het project haalbaar is 
vanuit financieel en organisatorisch 
oogpunt Max. 10 punten 

D Efficiency en 
doelmatigheid  

1 De mate waarin het initiatief 
aantoonbaar uit is op een verdienmodel 

Max. 10 punten 

2 Effecten voor de regio in verhouding 
tot de gevraagde bijdrage 

Max. 5 punten 

3 De mate waarin duurzaamheid 
onderdeel uitmaakt van het project 

Max. 5 punten 

4 Kwantitatieve (meetbare) bijdrage aan 
de doelstellingen van de LOS 

Max. 5 punten 

 
 

Openstellingsperioden  
 
Als u project is uitgewerkt kunt u tijdens een openstellingsperiode een aanvraag indienen. De 
periode voor het indienen van aanvragen is: 
 

- van 6 maart 2017 tot en met 31 maart 2017 
- van 15 september 2017 tot en met 16 oktober 2017 
- van 1 maart 2018 tot en met 30 maart 2018 
- van 17 september 2018 tot en met 15 oktober 2018. 
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MEER INFORMATIE 
 
Meer informatie over LEADER Zuidoost-Drenthe vindt u op www.leaderzuidoostdrenthe.nl   
en www.facebook.com/leaderzuidoostdrenthe/ 
 
Voor algemene vragen over bijvoorbeeld de procedure en het indienen van projecten kunt u 
terecht bij de provincie Drenthe: leaderzuidoost@drenthe.nl 
 
Wilt u met een LAG-lid praten over uw idee? De burgerleden helpen u graag verder! 
 
Jacob Bruintjes  j.jbruintjes@freeler.nl 
Jannie Schonewille  jannieschonewille@gmail.com 
Peter Roelfsema  peter.roelfsema@wxs.nl 
Lieke Ruijgers   l.ruijgers@cosis.nu 
Ton Selten   tonselten53@gmail.com 
 
Ook kunt u terecht bij de gemeenten:  
 
Borger-Odoorn  leaderzuidoost@borger-odoorn.nl 
Aa en Hunze   leaderzuidoost@aaenhunze.nl  
Emmen   leaderzuidoost@emmen.nl  
Coevorden   leaderzuidoost@coevorden.nl 

 
 

 


