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Geacht college ,

Vanaf 2015 is uw gemeente aangesloten bij het Europese programma 'LEADER Utrecht Oost ' . In de
Kromme Rijnstreek loopt het LEADER -programma al vanaf 2001. De afgelopen jaren zijn er met
ondersteuning van LEADER vele vernieuwende projecten op het platteland tot stand gekomen . Met
trots sturen we u daarom het bijgevoegde Jaarverslag LEADER Utrecht Oost ( bijlage 1 ) waarin deactiviteiten in 2021 zijn beschreven en de resultaten tot dusver op een rijtje zijn gezet .
De afgelopen zes jaar zijn er in Utrecht Oost ruim 300 initiatieven door LEADER op weg geholpen met
advies , begeleiding of financiële ondersteuning . 31 projecten hebben een financiële bijdrage gekregenvanuit LEADER . Een overzicht is te vinden in bijlage 2 en ook op onze website
leaderutrechtoost.nl/projecten . Mede namens het gebied en de initiatiefnemers willen we u hartelijk
bedanken voor uw bijdrage aan deze projecten !
De uitvoering van het huidige programma loopt overigens nog door tot 31-12-2022 en er is nog
subsidie beschikbaar voor nieuwe initiatieven . Dus als u vernieuwende initiatieven kent of tegenkomt :
fijn als u hen wil informeren over LEADER !
Meerwaarde por gemeenten
De meerwaarde die LEADER aan gemeenten biedt , is de mogelijkheid om particuliere initiatieven en
publieke doelstellingen met elkaar te verbinden . Bovendien kan LEADER de financiële bijdrage van
overheden ( provincie, gemeenten , waterschappen ) verdubbelen . LEADER maakt het dus mogelijk om
de leefbaarheid van het platteland en het buitengebied te versterken , van onderaf en door het gebied
zelf waarbij de gemeentelijke subsidie een veelvoud aan investeringen in het gebied oplevert: met
behulp van publieke en private financiering is de totale bijdrage vanuit gemeenten ruim
verachtvoudigd!
LEADER 2023-2027 : doet u mee ?
Omdat de LEADER - aanpak duidelijk vruchten afwerpt, willen we deze werkwijze de komende jaren
graag voortzetten . In 2023 start een nieuwe LEADER - periode , die loopt t / m 2027. Op dit moment
werken het Rijk en de provincie ( s) nog aan de randvoorwaarden . Waarschijnlijk kunnen LEADER
gebieden zich eind maart 2022 aanmelden bij de provincie Utrecht . Om op dat moment snel te kunnen
reageren , inventariseren wij nu al welke gemeenten interesse hebben om de samenwerking binnenLEADER Utrecht Oost voort te zetten . Doet u mee ?
Heeft uw gemeente de intentie om in de periode 2023-2027 weer deel uit te
maken van het LEADER -gebied Utrecht Oost?
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Deze vraag stellen we ook aan de gemeenten in Utrecht Oost die nu nog niet zijn aangesloten bij
LEADER Utrecht Oost : Baarn , Eemnes , Bunschoten en Rhenen .
Indien er vanuit uw gemeente interesse is en u laat dit aan ons weten , dan kunnen we u betrekken bij
het vervolg . Na aanmelding van het potentiële LEADER - gebied bij de provincie, vindt in voorjaar/
zomer 2022 een gebiedsproces plaats , waarbij het gebied zelf de LEADER - doelstellingen en
speerpunten in de eigen regio bepaalt . De inhoud van het LEADER - programma 2023-2027 bepalen
inwoners , ondernemers , organisaties en overheden dus samen . Uiteraard worden er vanuit EU , Rijk en
provincie wel kaders gesteld .
In de loop van 2022 wordt ook duidelijk welke financiële bijdrage vanuit de EU beschikbaar komt en
welke bijdrage daar vanuit het LEADER -gebied ( publiek en privaat ) tegenover zou moeten staan . Dit
wordt tijdens het gebiedsproces verder met de overheden ( provincie , gemeenten en waterschappen )
afgestemd .
Op dit moment informeren we dus naar mogelijke interesse en daarmee de intentie van gemeenten
om deel te nemen aan LEADER Utrecht Oost . Een definitief besluit kan op een later moment , tijdens
het gebiedsproces ( medio 2022 ) , genomen worden .
Vooruit kijken
Als u van plan bent om de samenwerking binnen LEADER voort te zetten , dan willen we u vragen om
hier bij het opstellen van de gemeentelijke begroting voor 2023 ( en verder ) alvast rekening mee te
houden en indien mogelijk budget te reserveren voor de uitvoering van het LEADER -programma 2023
2027. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met onze coördinator.
Verder realiseren wij ons dat de gemeenteraadsverkiezingen naderen . We hopen dat u uw nieuwe
collega's of eventuele opvolgers wil informeren over LEADER en over de kansen die het programma
biedt . Onze website leaderutrechtoost.nl geeft een mooie impressie . Maar het is uiteraard nog veel
leuker om eens een LEADER - café bij te wonen of een project te bezoeken ! U bent van harte welkom !
Tot slot
Wij wensen u veel plezier en inspiratie bij het lezen van het jaarverslag 2021 en we hopen dat deze
brief u voldoende duidelijkheid geeft over de nabije toekomst van LEADER in Utrecht Oost . Bij
eventuele vragen kunt u contact opnemen met onze LEADER - coördinator Maike van der Maat via
contactgegevens onderaan deze brief . Aan haar kunt u ook doorgeven of er vanuit uw gemeente
interesse/ intentie is om deel te nemen aan LEADER in 2023-2027 .
We zien uit naar uw reactie .
Met vriendelijke groet ,

Ruud van Bennekom
Burgemeester gemeente Bunnik
Voorzitter LEADER Utrecht Oost
Voorzitter PG Heuvelrug en Kromme Rijn

Petra Doornenbal
Burgemeester gemeente Renswoude
Vicevoorzitter LEADER Utrecht Oost
Voorzitter PG Vallei

Reacties en vragen kunnen worden gericht aan :Maike van der Maat, coördinator LEADER Utrecht Oost .
Email : maike@consultopmaat.nl. Telefoon : 06-2328


