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Voorwoord 
2016 is te omschrijven als het jaar dat LEADER Kop van Noord-Holland echt van start is gegaan. Al zijn 

we als Lokale Actiegroep (LAG) in 2015 en eigenlijk al daarvoor, in vorige LEADER-perioden reeds 

langere tijd bezig om een goed fundament te leggen voor het LEADER-programma voor ons mooie 

gebied. Zo is de LAG van de vorige LEADER-periode (2006-2013) nooit echt met pensioen gegaan, 

voordat zij het stokje goed konden overdragen aan een nieuwe LAG. Zij hebben ook de basis gelegd 

door al vroegtijdig te starten met het opstellen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). Begin 

2016 is de nieuwe LAG officieel geïnstalleerd, deels met leden uit de eerdere LEADER-periode, maar 

ook met een heleboel nieuwe gezichten. Een mooie mengeling van LEADER-ervaring  met een frisse 

blik! In de tweede helft van 2016 kon eindelijk begonnen worden met het echte werk en zijn de 

eerste projecten beoordeeld. Goede en enthousiaste initiatieven uit de regio, passend binnen de 

doelen van LEADER Kop van Noord-Holland krijgen met LEADER een steuntje in de rug. Het is in 2016 

nog best even wennen aan de nieuwe, soms complexe Europese regels, maar we zijn LOS! We 

hebben inmiddels in 2017 al weer flink wat slagen gemaakt, maar daar meer over in het jaarverslag 

van volgend jaar. Veel leesplezier met het Jaarverslag LEADER Kop van Noord-Holland. En heeft u een 

projectidee dat bijdraagt aan de doelen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie, schroom niet, neem 

contact met ons op!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Fijko van der Laan 

Voorzitter Lokale Actiegroep 

LEADER Kop van Noord-Holland 
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De Lokale Actiegroep 
Op 16 februari 2016 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het besluit 

genomen tot instelling van de Lokale Actiegroep Leader Kop van Noord-Holland. 

 

Binnen LEADER is de Lokale Actiegroep (LAG) het centrale orgaan dat beoordeelt op basis van de 

Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) welke projecten voor Leadersubsidie in aanmerking komen, 

maar daarnaast ook een actieve aanjagende rol heeft in het gebied. De LAG bestaat, conform de 

regels van de EU, uit mensen die een representatieve afspiegeling van de regio vormen. 

Minimaal 51% van hen is afkomstig uit de private sector. 

 

De LAG wordt soms ook beschreven als de Plaatselijke Groep (PG). 

 

De LAG bestaat uit de volgende mensen: 

 

Publiek  

Fijko van der Laan Gemeenteraadslid Hollands Kroon, 

lid algemeen bestuur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Theo Meskers Wethouder gemeente Hollands Kroon 

Eric Hercules Wethouder gemeente Texel 

Jelle Beemsterboer Wethouder gemeente Schagen 

Edwin Krijns Wethouder gemeente Den Helder 

 

Privaat 

 

Ernest Briët Directeur Landschap Noord-Holland, oud-directeur Milieufederatie 

Annie van der Voort Voorzitter Zakenclub ‘t Zand 

Pim Visser Directeur VisNed, directeur Visafslag Hollands Noorden, 

oud-lid Raad van Toezicht van woningstichting Den Helder 

Marlies Groot Bestuurder Destinatie Marketing Organisatie Holland Boven Amsterdam 

Pauline Folkerts Directeur Texels Museum 

Wim Wilms Oud-ondernemer, adviseur Ondernemersklankbord 

Rutger Jan Bredewold Kunstenaar/ontwerper Bredewold & Buczynski, docent Regius College, oud- 

bestuurslid DOinNWH (Duurzaam Ondernemen in Noordwest-Holland) 

Mike Venekamp  Directeur Atlantis Handelshuis, jurylid Wubbo Ockels Brandarisprijs, 

commissaris en voorzitter auditcommissie van Noorderkwartier NV 

Hans van Veller Manager GGZ Noord-Holland Noord 

Kees Stoop Tulpenkweker, provinciaal bestuurslid LTO Noord-Holland Noord, voorzitter 

milieuplatform bloembollen bij de KAVB, 

lid hoofdbestuur KAVB 

Mary Romar Directeur camping Duinzoomhoeve, voorzitter Vereniging Hooiberghutten 

 

voorzitter: Fijko van der Laan 

vicevoorzitter: Edwin Krijns 

 

Mutaties 

In 2016 hebben Corry Heijne, Jan van Andel, Rob Tamis de LAG verlaten, de LAG heeft besloten niet 

voor allen van hen opvolging te benoemen. In 2016 is Mary Romar tot de LAG toegetreden. 
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Het projectbureau LEADER 

Het secretariaat van de LAG, oftewel het projectbureau LEADER, berust bij 

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord te Alkmaar. Ontwikkelingsbedrijf 

Noord-Holland Noord levert ook de secretaris van de LAG, de zogeheten 

LEADER-coördinator. 

 

Activiteiten 2016 

De Lokale ontwikkelingsstrategie: ‘Kopkracht’ 

Al in 2015 is begonnen met het opstellen van de Ontwikkelingsstrategie voor het Leader-gebied Kop 

van Noord-Holland. Onderdeel van de LOS is het toetsingskader. De LOS en het toetsingskader zijn 

diverse malen in overleg met RVO.nl en provincie Noord-Holland aangepast voordat kon worden 

overgegaan tot vaststelling. Het resultaat is dat er begin mei 2016 een definitief toetsingskader is: de 

ontwikkelingsstrategie ‘Kopkracht’.  

 

In mei 2016 is er ook een communicatieplan opgesteld en is de uitvoering hiervan gestart. In het 

communicatieplan wordt aandacht besteed aan de strategie, doelgroepen, middelen en budget. Het 

communicatieplan wordt uitgevoerd door de secretaris van de LAG in samenwerking met een 

communicatieadviseur van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. De website 

www.leaderkvnh.nl, welke ook in voorgaande programmaperiodes is benut, is geactualiseerd en 

aangepast naar de nieuwe LEADER periode. Informatie voor aanvragers, zoals de LOS en het 

toetsingskader zijn hier te vinden. Ter voorbereiding op de beoordeling van projecten zijn er dit jaar 

diverse (project)formats en beoordelingsformulieren opgesteld. 

 

LAG-Vergaderingen 

In 2016 zijn er na installatie 2 LAG-vergaderingen geweest. Er wordt getracht de LAG-vergaderingen 

op locaties te organiseren die een binding hebben met LEADER, bijvoorbeeld vanuit een vorige 

LEADER-periode of ter inspiratie dienen voor de LAG. 

− 26 september 2016, locatie: Food Fort Westoever te Den Helder 

− 7 december 2016, locatie: Dijkgatshoeve, Wieringerwerf 

 

Intervisie 

Op 5 juli 2016 heeft 1 lid van de LAG samen met de LEADER-coördinator deelgenomen aan een door 

het netwerk platteland georganiseerde bijeenkomst voor intervisie tussen de verschillende LEADER-

gebieden en de verschillende LAG’s. In totaal deden 6-LEADER gebieden hier aan mee. 

Aan een tweede intervisiebijeenkomst, op 6 oktober 2016 heeft de LEADER-coördinator wederom 

met een LAG-lid deel genomen. De ervaringen van de intervisiebijeenkomsten zijn tijdens de LAG-

vergaderingen besproken en er zijn nieuwe punten aangedragen voor het vervolg. Afgesproken is te 

kijken hoe de intervisie de komende bijeenkomsten wordt vormgegeven. Dit wordt per geval 

bekeken. 
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Advisering projecten 
In 2016 hebben zich in totaal 24 projectideeën aangemeld bij het secretariaat van de LAG.  Niet alle 

projectideeën waren voldoende uitgewerkt of hadden onvoldoende aansluiting bij de doelen van 

Leader Kop van Noord-Holland om doorgeleid te worden naar de LAG. De LAG heeft geadviseerd 

over 11 projectideeën, een aantal projecten zijn aan het einde van het jaar ingediend en pas in begin 

2017 geagendeerd voor bespreking door de LAG. 

 

De advisering van de LAG heeft in 2016 nog niet geleid tot het daadwerkelijk indienen van 

projectaanvragen bij RVO.nl. Dit heeft puur te maken met het feit dat 2016 nog gebruikt is als 

opstartjaar. Er is dus nog geen sprake geweest van beoordelingen van daadwerkelijk bij RVO.nl 

ingediende projectaanvragen. 

 

Beoordeling Projectideeën 

Op de LAG-vergadering van 26 september zijn 10 projectideeën kort besproken. Tevens zijn vijf 

ontwikkelingen uit de regio besproken, waarbij de LAG een aanjaagrol kan oppakken om te komen 

tot projecten. Er heeft in deze vergadering nog geen beoordeling plaatsgevonden, simpelweg omdat 

er nog geen formele status van de LAG-beoordeling kon zijn omdat het openstellingsbesluit nog niet 

formeel was gepubliceerd (dit gebeurde op 6 oktober 2016 (publicatiedatum provinciaal blad). 

 

Op de LAG-vergadering van 7 december 2016 zijn 11 projecten besproken, grotendeels de reeds 

eerder bekend zijnde projecten. Bij 5 projectideeën is aangegeven het idee op verschillende punten 

nader uit te werken, aan te passen of is aanvullende informatie aangevraagd om vervolgens opnieuw 

het idee aan de LAG voor te leggen. Bij 5 projecten is een negatief advies gegeven, oftewel het advies 

om geen definitieve aanvraag in te dienen. 1 project heeft in 2016 het advies gekregen om, na een 

aantal aanpassingen over te gaan tot een daadwerkelijke aanvraag. 

 

Beoordeling projecten 

In 2016 zijn er nog geen daadwerkelijke aanvragen beoordeeld. 

 

Projectenlijst 

Omdat er nog geen projecten beschikt zijn in 2016 is er formeel nog geen sprake van een 

projectenlijst 2016. Om wel een inzicht te geven in de aanmeldingen is een lijst van de aangemelde 

projectideeën als bijlage 1 bij dit jaarverslag gevoegd. 
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Voortgang van de Lokale Ontwikkelingsstrategie 
Door het actief acteren in netwerken, het organiseren van en participeren tijdens bijeenkomsten 

stimuleert de LAG en de secretaris van de LAG de bottom-up werkwijze en multi-sectorale 

projectaanpak. De leden van de LAG zijn actief op de thema’s zoals benoemd in de Lokale 

Ontwikkelingsstrategie. Hierdoor wordt de bekendheid van LEADER onder potentiële indieners 

vergroot en crossovers tussen de thema’s gestimuleerd. 

 

De communicatie over projecten zorgt voor een gedegen kennisoverdracht en stimuleert de 

overdraagbaarheid naar andere kernen of regio’s. Ingediende projecten kunnen zodoende dienen als 

inspiratie, maar er kunnen ook lessen uit getrokken worden. Indieners worden actief begeleid zodat 

projectplannen helder zijn en de projecten efficiënt en doelmatig zijn. 

 

In 2016 is er nog geen sprake van voortgang op projectniveau, omdat aanvragen nog niet 

geresulteerd heeft in beschikkingen. Alle activiteiten van de LAG en de secretaris dragen er 

momenteel aan bij dat er projecten ingediend zullen gaan worden door partijen die bijdragen aan de 

doelstellingen zoals omschreven in de Lokale Ontwikkelingsstrategie. 

 

Aanpassingen aan de LOS 

Gedurende 2016 is het initiatief genomen om het LEADER-gebied aan te passen, zodat een aantal 

kansrijke initiatieven in de regio in aanmerking zouden kunnen komen voor een aanvraag. Het is 

echter gebleken dat aanpassing van het gebied niet mogelijk is binnen de regelgeving. 

 

Op de LAG vergadering van 7 december is gezien de vele activiteiten die reeds georganiseerd worden 

in de regio en de vele projectideeën die reeds binnenstromen, besloten om –in tegenstelling tot 

hetgeen in de Lokale Ontwikkelingsstrategie staat- voorlopig geen eigen bijeenkomsten te 

organiseren, maar aan te sluiten bij bestaande bijeenkomsten en de sector waar aanvragen van 

projecten achterblijft actief te benaderen. Het is waarschijnlijk dat ook in 2017 (en verder) geen 

voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd. In 2017 zal worden bekeken of het nodig is de 

LOS op dit punt aan te passen. 

 

Voor het overige is er van aanpassingen van de LOS in 2016 geen sprake. 

 

  



Leader Kopkracht 

Jaarverslag 2016 

pagina 7 van 7 

“Europees Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling: Europa 

investeert in zijn platteland” 

 

 

Bijlage 1 : Ingediende projectideeën / - aanvragen 2016 
 

1 DonkerBio 

2 Levensloopbestendigwonen 

3 CranTex 

4 Hoge Berg 
a. Hoge Berg - deelproject 1 

b. Hoge Berg - deelproject 2 

c. Hoge Berg - deelproject 3 

5 Circulair Groeien 

6 Gasloos Sam Ruiter 

7 Agri, voeding en gezondheid 

8 Western rijhal 

9 Informatiecentrum Zilt-Zoet 

10 Zorgkwekerij Croon en Bergh 

11 Wadden Gastronomie 

12 Kano route 

13 Wadsteiger 

14 TexNEW 

15 Landschappelijk bouwen 

16 De Grutter 

17 Wezenspyk 

18 Nieuwe Historische Hoek Haven Den 

Oever 

19 Factorie Werkleerbedrijf 

20 Fietsknooppunten Hollands Kroon 

21 Bijvangst Toerisme 

22 FoodFort Westoever 

23 De Nollen 

24 Vikingen Informatiecentrum 

 
* één initiatief heeft betrekking op de gemeenten Den Helder 

 én Schagen, hierdoor telt in bovenstaande cirkeldiagram het 

 aantal projecten op tot 25 i.p.v. 24 

 

 

 


