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Geachte dames en heren, 
 
Essentie / samenvatting: 
Met deze brief informeert Gedeputeerde Staten de Provinciale Staten over een wijziging van een POP3-besluit, 
namelijk het openstellingsluit tot ‘Uitvoering van LEADER-projecten uit de Verordening subsidies POP3 2014-2020 
Provincie Utrecht 2018-2020’.  
Binnen het (Plattelandsontwikkelingsprogramma) POP3 bestaat een onderdeel dat betrekking heeft op lokale 
plattelandsontwikkeling; LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale). LEADER is in 
2021 en 2022 voortgezet onder POP3Plus (verlenging van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 in 
2021 en 2022).  
Deze wijziging ziet op het beschikbaar stellen van extra subsidiemiddelen aan LEADER-gebied Weidse 
Veenweiden waardoor meer van de ingediende subsidieaanvragen in dat gebied voor LEADER-projecten kunnen 
worden toegewezen. De extra middelen voor dat gebied zijn afkomstig uit het schuiven binnen bestaande 
budgetten. Een deel van het resterend budget in Utrecht Oost, dat anders niet meer wordt benut, wordt 
beschikbaar gesteld aan het gebied Weidse Veenweiden. Hetzelfde geldt voor een deel van het resterend EU-
budget van LEADER in provincie Limburg, dat ook niet benut wordt, dat naar LEADER provincie Utrecht geschoven 
wordt.  
 
Inleiding: 
De Lokale Actiegroepen (LAG-en) van de LEADER-gebieden Utrecht Oost en Weidse Veenweiden hebben hun 
Lokale Ontwikkelstrategieën (LOS-en) aangepast om een financiële schuif van gebied Utrecht Oost naar Weidse 
Veenweiden mogelijk te maken. Op die manier kunnen zoveel mogelijk ingediende projecten subsidie ontvangen. 
Daarnaast besluiten Gedeputeerde Staten van provincie Limburg op 7 maart 2023 om € 40.000,- EU-budget dat in 
die provincie resteert, te schuiven naar LEADER-gebied Weidse Veenweiden. 
De voorgestelde aanpassing van het subsidieplafond is met terugwerkende kracht, zodat de in 2022 ingediende 
subsidieaanvragen nog kunnen worden verleend. 
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Financiële consequenties: 
De budgetschuif vindt budgetneutraal plaats tussen de twee LEADER-gebieden in de provincie Utrecht. Daarbij 
wordt ook onbenut budget uit de eerste openstelling in 2016 aan deze openstelling in 2018 (die tot en met 2022 
doorliep) toegevoegd. 
De nationale verschuiving van EU-budget van LEADER kan plaatsvinden, omdat er op nationaal gerapporteerd 
wordt aan Brussel. Landelijk leidt de verschuiving tot een optimale benutting van EU-middelen voor LEADER in 
lidstaat Nederland. Het resterende EU-budget van provincie Limburg zou anders terugvloeien naar Brussel. Het 
betekent niet dat er in de volgende periode minder EU-budget LEADER naar provincie Utrecht gaat ten gunste van 
provincie Limburg. 
 
Vervolgprocedure / voortgang: 
De wijziging vindt plaats met terugwerkende kracht. De eind 2022 ingediende subsidieaanvragen (er kunnen geen 
nieuwe aanvragen meer worden ingediend) in Weidse Veenweiden kunnen na de wijziging doorgezet worden ter 
beoordeling en verlening van subsidie. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter, Secretaris, 
mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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