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Onderwerp: Vaststelling Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) Zuidwest-Drenthe

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij stellen wij u in kennis van het vaststellen door ons van de LOS voor Zuidwest-
Drenthe, vallend onder de POP-3-regeling voor LEADER.

Regionale economie staat voor ons met stip op nummer 1. ln Zuidwest-Drenthe is één

op de vijf banen dírect of indirect aan de vr'ljetijdseconomie verbonden. Zuidwest-
Drenthe heeft een aantrekkelijk landschap om te recreëren. Het gebied ligt gunstig ten

opzichte van de Randstad voor korte vakanties en aantrekkelijke dagtrips vanuit om-
liggende provincies. Het LEADER-programma (2015-2022) geeft een economische
impuls aan Zuidwest-Drenthe door de expliciete focus op de versterking van de vrije-
tijdseconomie. Het programma investeert in de verblijfsaccommodaties en toeristische
voorzieningen, zodat deze aansluiten bij de wensen van de hedendaagse toerist.

Het doel is om met inzet van het LEADER-programma de economie en leefbaarheid

op het platteland een stimulans te geven en te proberen de werkloosheid terug te
dringen met meer banen en vernieuwend ondernemerschap in de recreatieve sector.

Gedacht wordt aan meer aansprekende (meerdaagse) evenementen en dagattracties
in Zuidwest-Drenthe. Meer bruisende activiteiten, die nadrukkelijker het verblijf op het
platteland verbinden aan de economische en culturele faciliteiten van Hoogeveen en

Meppel. Kwaliteitsverbetering van verblijfsaccommodaties (Be good) is een speerpunt.

Alleen kwaliteitsverbetering is níet voldoende. Ontwikkelingen in Zuidwest-Drenthe
vragen vernieuwingskracht. Ook het verhaal van Drenthe moet verteld worden. Een

deelvan het LEADER-programma richt zich op Tell it: gezamenlijke promotie van de

regio, afgestemd met Marketing Drenthe, de gemeenten en de ondernemers.
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Om vorenstaande mogelijk te maken, stellen wijeen bedrag van€2,4 miljoen be-
schikbaar. De bijdrage vanuit LEADER (Europees programma) bedraagt eveneens
€ 2,4 miljoen. De deelnemende gemeenten dragen elk minimaal€ 100.000,- bijen de
overige financiering bestaat uit private bijdragen, minimaal € 3,2 miljoen.

De Lokale Actiegroep (LAG) Zuidwest-Drenthe wordt belast met de taak om haar stra-
tegie de komende jaren in een brede samenwerking uit te voeren. De LAG staat onder
voorzitterschap van een onafhankelijk voorzitter (de heer Jan Koop de Wolde, onder-
nemer in Meppel). Financiële toezeggingen van de provincie en de deelnemende ge-
meenten zijn vastgelegd.

Eén van de voonryaarden vanuit de Europese Unie is dat een LAG moet samenwerken
met andere gebieden. De LAG gaat dit vormgeven en heeft ook internationale ambi-
ties; ze is partner in een lnterreg-project (in aanvraag) om kennis te delen over promo-
tie van plattelandsregio's in Europa.

ln het collegeprogramma is samenwerken ook één van de speerpunten en de LAG
gaat daarom ook samen met de ondernemers en inwoners aan de slag om de strate-
gie uit te voeren. De LAG wil evenals wijsamen met de ondernemers zorgen voor een
energiek, innovatief en inspirerend platteland waarin duurzame, toeristische bedrijvig-
heid een kans krijgt. Niet meer van hetzelfde, maar initiatiefnemers uitnodigen om met
'onderscheidende' aanvragen te komen. Daarnaast steekt de LAG veel energie in
innovatie en promotie.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij hiermee in Zuidwest-Drenthe samen met de partners
een grote kans bieden aan de bevolking om hun ideeën en wensen in mooie, innova-
tieve en inspirerende projecten tot stand te laten komen en willen u jaarlijks op de
hoogte houden van de voortgang van LEADER in Zuidwest-Drenthe.

Hoogachtend,
I
;
I

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

secretaris

wa/coll.


