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Onderwerp 

Wob-verzoek 
Zaaknummer 

43468 
Uw kenmerk 

 
Behandeld door 

   
 

Verzonden 

 

 
Middelburg, 19 mei 2021 

 
Geachte  
 
Op 1 maart 2021, ontvangen bij provincie Zeeland op 18 maart 2021, heeft u met een beroep 
op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) om informatie verzocht over de 
LEADER/POP3 subsidieaanvraag van Landbouwbedrijf Steijaert voor het project ZVL-friet.  
 
Wettelijk kader 
 
Ingevolge artikel 1, aanhef en onder a, van de Wet openbaarheid van bestuur wordt in deze 
wet en de daarop rustende bepalingen verstaan onder document: een bij een bestuursorgaan 
berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat. 
 
Ingevolge artikel 2, eerste lid van de Wet openbaarheid van bestuur verstrekt een 
bestuursorgaan bij de uitvoering van zijn taak, onverminderd het elders bij wet bepaalde, 
informatie overeenkomstig deze wet en gaat daarbij uit van het algemeen belang van 
openbaarheid van informatie. 
 
Ingevolge artikel 3, eerste lid, kan een ieder een verzoek om informatie neergelegd in 
documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een 
onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. 
 
Ingevolge artikel 3, tweede lid, meldt de verzoeker bij zijn verzoek de bestuurlijke 
aangelegenheid of het daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst 
te ontvangen. 
 
Ingevolge artikel 3, vijfde lid, wordt een verzoek om Informatie Ingewilligd met inachtneming 
van het bepaalde In de artikelen 10 en 11. 
 
Ingevolge artikel 5, eerste lid van de Wet openbaarheid van bestuur wordt de beslissing op 
een verzoek om informatie mondeling of schriftelijk genomen.  
 
Ingevolge artikel 6, eerste lid van de Wet openbaarheid van bestuur beslist het 
bestuursorgaan zo spoedig mogelijk op het verzoek om informatie, doch uiterlijk binnen vier 
weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek is ontvangen. 
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Ingevolge artikel 6, tweede lid van de Wet openbaarheid van bestuur kan het bestuursorgaan 
de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt voor de afloop 
van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker. 
 
Ingevolge artikel 6, vijfde lid van de Wet openbaarheid van bestuur wordt indien het 
bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, de informatie verstrekt tegelijk met 
de bekendmaking van het besluit, tenzij naar verwachting een belanghebbende bezwaar daar 
tegen heeft, in welk geval de Informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de 
beslissing is bekendgemaakt. 
 
Ingevolge artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c blijft het verstrekken van informatie 
achterwege voor zover het bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke 
personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld. 
 
Ingevolge artikel 10, eerste lid, aanhef en onder d blijft het verstrekken van informatie 
achterwege voor zover dit persoonsgegevens betreft als bedoeld de artikelen 9, 10 en 87 van 
de Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen 
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 
 
Ingevolge artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e blijft het verstrekken van informatie 
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van de 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. 
 
Ingevolge artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g blijft het verstrekken van informatie 
achterwege voor zover dit het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van 
bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel derden 
betreft. 
 
Ingevolge artikel 11, eerste lid van de Wet openbaarheid van bestuur wordt in geval van een 
verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen 
informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. 
 
Procedure 
 
De ontvangst van uw verzoek is bevestigd op 31 maart 2021. De termijn is op 31 maart 2021 
opgeschort door het vragen om precisering van het verzoek. U heeft op 6 april jl. uw verzoek 
gepreciseerd en wenst de subsidieaanvraag voor het project ZVL-friet te ontvangen. Op 7 
april 2021 hebben wij aan Landbouwbedrijf Steijaert een zienswijze gevraagd over 
openbaarmaking van de documenten over de subsidieaanvraag van Landbouwbedrijf 
Steijaert voor het project ZVL-friet die onder ons zijn. Op 16 april jl. hebben wij van hen een 
reactie ontvangen. Op 28 april jl. is de termijn waarin wij een beslissing moeten nemen 
verdaagd tot 28 mei 2021.  
 
In dit geval raakt uw verzoek de belangen van Landbouwbedrijf Steijaert. Landbouwbedrijf 
Steijaert zou bezwaar kunnen hebben tegen verstrekking van de subsidieaanvraag. Deze 
informatie wordt op grond van artikel 6, vijfde lid, van de Wob, niet eerder verstrekt dan twee 
weken nadat de beslissing op het verzoek is bekendgemaakt. 
 
Landbouwbedrijf Steijaert heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verstrekken van de 
door u gevraagde informatie. Daarnaast kan hij een verzoek indienen om een voorlopige 
voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Middelburg. 
 
Als Landbouwbedrijf Steijaert binnen de termijn van twee weken geen verzoek om voorlopige 
voorziening heeft ingediend, wordt u de gevraagde informatie direct na het verstrijken van 
deze termijn toegezonden. 
 
Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd. 
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Inventarisatie documenten 
 
Op basis van uw verzoek zijn 5 documenten geïnventariseerd. Deze documenten zijn 
onderverdeeld in 2 categorieën: openbare documenten en overige documenten. De openbare 
documenten zijn reeds openbaar (geweest), dus vallen niet onder de Wob. Onder overige 
documenten is een inventarisatie opgenomen van alle documenten wat betreft de 
subsidieaanvraag van Landbouwbedrijf Steijaert voor het project ZVL-friet die zich onder 
provincie Zeeland bevinden. 
 
Op grond van uw verzoek hebben wij besloten uw verzoek gedeeltelijk toe te wijzen en u de 
gevraagde informatie te verstrekken voor wat betreft de documenten die de Provincie 
Zeeland onder zich heeft. De zwart gemaakte passages hebben betrekking op informatie die 
op 1 van de weigeringsgronden van artikel 10 of 11 van de Wob niet openbaar gemaakt 
hoeven te worden. Ook hebben wij, gelet op de AVG, persoonsgegevens onleesbaar 
gemaakt (art. 10 lid 1, onder aanhef en d Wob). In de inventarisatielijst kunt u terugvinden 
welke documenten. 
  
Openbare documenten 
 
De Wob is niet van toepassing op documenten die reeds openbaar zijn. De GS-nota met 
onderwerp ‘Intentie cofinanciering leader project Zeeuws Vlaamse Friet’ is reeds beschikbaar 
geweest op de website van provincie Zeeland. Wij zenden u deze informatie toe met 
toepassing van artikel 7 van de Wob. Ook verwijzen wij u naar de volgende website: 
https://www.zeeland.nl/vergaderoverzicht-en-activiteiten/besluitenlijst-vergadering-
gedeputeerde-staten-van-8-december. Op deze website staat vrij ver vanonder het 
bericht  ‘Cofinanciering Leader project ‘Zeeuws-Vlaamse Friet’.  
 
Overige documenten  

Documentnaam Openbaar of niet 
openbaar 

Uitzonderingsgronden 

Projectplan Uitvoering 
acties LEADER Zeeuws-
Vlaanderen (POP3) 

Openbaar Artikel 10, lid 1, aanhef en onder c 
Wob.  
Artikel 10, lid 1, aanhef en onder d 
Wob  
Artikel 10, lid 1, aanhef en onder e 
Wob  

LEADER aanvraag – ZVL 
Friet 

Openbaar Artikel 10, lid 1, aanhef en onder c 
Wob  
Artikel 10, lid 1, aanhef en onder d 
Wob 

Subsidieaanvraag ZL-
00468, samenvatting 
subsidieaanvraag 

Openbaar Artikel 10, lid 1, aanhef en onder c 
Wob  
Artikel 10, lid 1, aanhef en onder d 
Wob 

Projectbegroting en 
financieringsplan 

Niet openbaar Artikel 10, lid 1, aanhef en onder c 
Wob. Het betreft gegevens die 
louter de financiële bedrijfsvoering 
van een onderneming betreffen. 

  
  

https://www.zeeland.nl/vergaderoverzicht-en-activiteiten/besluitenlijst-vergadering-gedeputeerde-staten-van-8-december
https://www.zeeland.nl/vergaderoverzicht-en-activiteiten/besluitenlijst-vergadering-gedeputeerde-staten-van-8-december
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Plaatsing op internet 
 
Dit besluit wordt geanonimiseerd op  
https://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/wob-verzoeken geplaatst.  
  
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gedeputeerde Staten, 
namens dezen, 
 
 
{{esl:Signer1:capture:size(200,50)}} 
 
 
 

 
 

 
 
U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden. 
 
 
Bijlagen: 
1. Openbare GS nota cofinanciering ZVL - friet 
 
Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij: Gedeputeerde Staten van Zeeland,  
t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. 
 
In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk 
besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend. U moet het bezwaarschrift 
indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum 
van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt 
gehouden. 
 
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-6311274. U 
kunt de informatie ook downloaden via http://loket.zeeland.nl/bezwaar/bezwaar. Wij wijzen u erop dat het bezwaar 
niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening 
(artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht). U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. 
 
Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd. 
 

https://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/wob-verzoeken


 

Beslisnota GS Geadresseerde 
 

 

Openbaar  

documentnummer 

20038771 
Zaaknummer 

ZkNr 
verwijsnummer 

VwNr 
*20038771*   
onderwerp Intentie cofinanciering leader project Zeeuws Vlaams Friet. 

voorgesteld besluit - verlenen van een intentie van maximaal  € 40.000,-. aan 
landbouwbedrijf Steijaert voor cofinanciering te verstrekken aan het 
POP3 leader project  Zeeuws Vlaams Friet middels ondertekening 
van  intentieverklaring; 

-     bijgaande brief met ondertekende intentieverklaring verzenden. 
Begrotingswijziging vervaardigen.   

aanleiding In het openstellingsbesluit “uitvoering van Leader- projecten” wordt subsidie 
beschikbaar gesteld uit ELFPO  (Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling) middelen. De ELFPO – middelen moeten met 
eenzelfde bedrag aan overheidsmiddelen aangevuld worden.  
GS verklaren met dit besluit bereid te zijn om voor genoemde 
projectaanvraag de noodzakelijke cofinanciering te leveren. 

portefeuillehouder - portefeuille Drs. J. de Bat – Drs A.Pijpelink Landbouw/ Grote Projecten/ Grenspark 
paraaf afdelingshoofd paraaf portefeuillehouder paraaf secretaris voor agendering 

   

datum GS vergadering (in te vullen door agendakamer)  Nee 

besluit GS     

paraaf secretaris voor uitvoering    

 

 
  



Beslisnota GS  
 
 
Overwegingen en advies 
motivering besluit 
LEADER is een onderdeel van het Europese programma voor plattelandsontwikkeling (POP3). Dit 
programma wordt uitgevoerd van 2014 tot en met 2020. LEADER heeft subsidie beschikbaar 
waarmee lokale (Zeeuwse) initiatieven en goede ideeën die de leefbaarheid op het platteland 
vergroten, ondersteund kunnen worden. 
 
Cofinancieringsverklaring 
Een voorwaarde vanuit de POP3 regeling vormt dat projecten bij het indienen van hun aanvraag 
beschikken over een cofinancieringsverklaring. Daarmee kan de aanvrager aantonen dat de 
provincie als regionale overheid bereid is om de helft van de gevraagde subsidie te financieren. 
Met het afgeven van de verklaring besluit GS dan ook in principe om genoemde bedragen te 
financieren. 
Verlening van dit cofinancieringsbedrag is afhankelijk van de voorwaarde dat het genoemdproject 
ook daadwerkelijk wordt goedgekeurd binnen de POP3-regeling. 
 
Landbouwbedrijf Steijaert heeft het projectvoorstel “Zeeuwse Vlaamse Friet” opgesteld en gaat bij 
POP3/Leader voor een projecttotaal van 185.000€ indienen.  
Hiervoor vragen ze €55.000 Leader subsidie en eenzelfde bedrag als cofinanciering aan de regio. 
Gemeente Hulst, Terneuzen en Sluis willen  hieraan €15.000 bijdragen vanwege regionale 
ontwikkeling vanuit de ketenbenadering. Het restant, zijnde  € 40.000 wordt gevraagd aan de 
Provincie Zeeland. Het resterende bedrag à €75.000 dragen ze zelf bij.  
 
Het project: Zeeuws Vlaamse Friet 
Het doel van dit project is om waarde toe te voegen in de keten door met kwaliteit uit de regio een 
onderscheidend product te maken, met als basis de kwaliteitsaardappelen voor friet uit Zeeuws 
Vlaanderen. Het onderscheidend vermogen van dit project zit o.a. in het zelf verwerken van het 
product, de lokale afzet en de samenwerking die wordt aangegaan met de regio. Lokale kwaliteit 
en smaakbeleving zorgen voor toegevoegde waarde in de keten waarvan de akkerbouwer, 
ondernemer en consument profiteert.  
 
Tijdens de uitvoering van het project ligt de nadruk op productinnovatie, kennisoverdracht en het 
ontwikkelen/onderzoeken van een verdienmodel voor de boeren en de keten.  Er wordt nauw 
samengewerkt met de bestaande netwerken zoals Grenspark Groot Saeftinghe, ZLTO, AJK .  
 
De cofinanciering van de provincie en de gemeenten wordt ingezet op het ontwikkelen van het 
verdienmodel, kennisdeling en het betrekken van het netwerk. 
 
 
Voorgesteld wordt om de gevraagde intentieverklaring voor cofinanciering te verstrekken. Het 
voorstel betreft meerdere beleidsdoelen, te weten het landbouwbeleid zoals geformuleerd in het 
ambitiedocument Landelijk gebied, Landbouw en natuur en de gebiedsagenda van het grenspark 
en de daarbij behorende regiodeal “Zeeuwen Zelf aan Zet: Vernieuwing Landbouw. 
 
Uitvoering van het projectvoorstel “Zeeuws Vlaamse Friet” krijgt een belangrijke meerwaarde 
indien hierbij gefocust wordt op enerzijds duurzame (volhoudbare) landbouw en anderzijds 
samenwerking in het kader van het Grenspark. Om dit te borgen, wordt geadviseerd om deze twee 
aspecten mee te geven als voorwaarde bij de verklaring tot cofinanciering.  
 
 
Afwijking t.
Geen 
 

o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid 



 
Bestuurlijke planning en doorlooptijd 
nvt 
 
 
Consequenties besluit 
nvt 
 
Financiële consequenties 
Bij verlening de cofinancieringsbedrag beschikbaar stellen ten laste van budgetnummer   72255-
8417 (2021)  (€ 20.000,- ) en budgetnummer 79428 (2021) (€ 20.000,- ) 
 
 
Juridische consequenties 
Geen. 
 
 
Personele consequenties en inhuur 
Er is geen externe inhuur nodig. 
 
 
Inkoop & aanbesteding 
Inkoop is niet van toepassing. 
 
  



  

 
 

 
 

   
 
 
 

Abdij 6 4331 BK Middelburg 
Postbus 6001 4330 LA Middelburg 
+31 118 631011 
IBAN NL08 BNGH 0285010557

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Landbouwbedrijf Steijaert 

 
Van Alsteindijk 6 
4568 PV  Nieuw Namen 
 
 

 
Ja 

onderwerp 
Intentieverklaring cofinanciering 
POP 3 project Zeeuwse Vlaams 
Friet. 

kenmerk 
20038781 
*20038781* 

behandeld door 
 

 
 

 

 

verzonden 

Middelburg, 8 december 2020 
 
Geachte  
 
Hierbij delen wij u mee dat uw aanvraag voor het project Zeeuwse Vlaams Friet in het kader 
van de POP3 regeling ’LEADER-projecten Midden- en Noord-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen’ 
past binnen ons beleid. Uw project sluit aan bij ons landbouwbeleid zoals geformuleerd in de 
Economische Agenda, het ambitiedocument Landelijk gebied, Landbouw en natuur en de 
ambitie van Grenspark Groot Saeftinghe.  
 
Dat betekent dat wij, onder voorbehoud van verlening onder de POP 3 regeling, de intentie 
hebben tot cofinanciering van bovengenoemd project. Deze intentie tot cofinanciering betreft 
een bijdrage van de provincie Zeeland van maximaal € 40.000,--. De intentieverklaring in het 
format voor de POP3 aanvraag is als bijlage bij deze brief gevoegd. 
 
De LAG zal het project beoordelen om te bezien of het voldoet aan de criteria uit de Lokale 
Ontwikkelingsstrategie (LOS) Zeeuws-Vlaanderen voor subsidiëring vanuit het Europese POP3-
budget. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geeft een advies inzake de EU-
conformiteit. Deze adviezen zijn bepalend voor het al dan niet toekennen van de subsidie door 
ons college.   
 
Daarnaast verbinden aan de intentie de voorwaarde dat in het project de focus van duurzame, 
volhoudbare landbouw wordt uitgediept alsmede de samenwerking in het kader van het 
Grenspark Groot Saeftinghe duidelijk wordt uitgedrukt. We verzoeken u om uw definitieve 
projectvoorstel op deze punten aan te vullen. Hiermee krijgt de realisatie van het projectvoorstel 
‘Zeeuwse Vlaamse friet  een belangrijke maatschappelijke meerwaarde.  
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
gedeputeerde staten, 
 
 
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 
 
 
 
 
A.W. Smit, secretaris 
 

 



 
k 

 
 

 

 

Behoort bij brief d.d. 8 december 2020 met ons kenmerk: CONCEPT  

Bijlagen: 1 Verklaring Cofinanciering POP3. 
   



1 
 

AANVRAAG LEADER - ZVL Friet  

Zeeuws-Vlaamse Friet, dat is ZVL Friet. Friet van de lekkerste Zeeuws-Vlaamse kleiaardappelen! 

Een korte introductie – wie zijn we? 

Wij zijn ZVL Friet, onderdeel van Steijaert Landbouw VOF.  

 runnen dit akkerbouwbedrijf dat is gelegen in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen, midden in 

het Grenspark Groot Saeftinghe.  

Wat is ons ons idee?  

Wij willen de meest smaakvolle Zeeuws-Vlaamse friet via een zo’n korte mogelijke keten op het bord 

krijgen.  

De afgelopen maanden is het steeds duidelijker geworden: Zeeuws-Vlamingen waarderen hun 

eigen streek én steken hun lokale ondernemers een hart onder de riem. De COVID-19 pandemie 

vraagt de nodige creativiteit van ondernemers, en zo ook van akkerbouwers. In tijden dat we met 

een schuur vol met heerlijke kleiaardappelen bleven zitten, zijn we niet bij de ‘pakken’ neer gaan 

zitten. Nee, dit was hét moment om serieus werk te maken om het idee wat ooit klein begon 

daadwerkelijk te verwezenlijken. Frietaardappelen telen voor mensen die de friet uiteindelijk op hun 

bord krijgen. Van de producent rechtstreeks naar de consument, zonder al te veel schakels. Zelf 

telen, bewaren, schillen, snijden en verpakken. Beter voor de boer én voor degene die dit heerlijke 

Zeeuws-Vlaamse streekproduct op zijn bord krijgt. We laten iedereen genieten van de heerlijke en 

smaakvolle friet van de Zeeuws-Vlaamse kleiaardappelen.  

In de huidige situatie produceert de akkerbouwsector in grote mate voor de wereldmarkt. 

Akkerbouwers zitten gevangen in internationale gespecialiseerde ketens. Deze zijn voornamelijk 

kostprijsgericht en bieden voor de toekomst van de akkerbouwers weinig houvast. Om de 

kwaliteiten, die we hier in Zeeuws-Vlaanderen beschikbaar hebben, beter te benutten is een andere 

aanpak gewenst. Wij zetten in op de kracht van de korte keten. Dit doen we nu al, maar dit kan nóg 

veel beter! 

De kracht van het streekproduct en de korte keten 

We zetten met dit nieuwe Zeeuws-Vlaamse streekproduct in op de kracht van de regio. Door zelf 

waarde toe te voegen aan ons lokale product zetten we in de op een korte keten. Dit streekproduct 

is meer dan friet in een zak, ZVL-friet is een heus uithangbord voor de streek waar we trots op zijn. 

We zetten Zeeuws-Vlaanderen nog steviger op de kaart en zorgen voor een sterkere binding met de 

streek. De krachten van de akkerbouwers en ondernemers worden gebundeld en de consument 

profiteert.  

Frietaardappelen die in Zeeuws-Vlaamse zeekleigronden groeien staan bekend om hun uitermate 

geschiktheid voor het maken van de smaakvolste friet. Door deze aardappelen zelf te verwerken en 

rechtstreeks te leveren aan de horeca, supermarkten en consument creëren we meerwaarde en 

toegevoegde waarde in de keten. De keten verkorten we op deze manier aanzienlijk, waardoor er 

meer tijd en aandacht uitgaat naar de kwaliteit en de daadwerkelijke smaakbeleving.  

De verse friet zorgt voor een kwaliteitsimpuls ten opzichte van diepvriesfriet die nu op veel plaatsen 

op het bord ligt. In de horeca liggen grote kansen om de kwaliteit van friet tot een hoger niveau te 

tillen. Een streekproduct uit de Grensregio, waar men trots op is. De recreatieve- en toeristische 

sector is goed ontwikkeld in Zeeuws-Vlaanderen en het bourgondische karakter trekt veel toeristen 

naar het gebied. Het culinaire toerisme en de Zeeuws-Vlaamse eetcultuur kan verder worden 

versterkt, door de verbinding te creëren tussen de kust en het ‘achterland’. Dit kan daarom een 

verbindende factor zijn, zowel in Sluis, Terneuzen als Hulst. De kracht zit hem in de Zeeuws-Vlaamse 

friet, waar elke toerist weer terug voor naar Zeeuws-Vlaanderen komt. Zeeuws-Vlaanderen is dé friet 

regio.   
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Zeeuws-Vlaamse Friet: verse friet & vers voorgebakken friet 

In dit bewogen jaar is ondertussen hard aan de weg getimmerd om de Zeeuws-Vlaamse Friet op de 

kaart te zetten. Wat klein begon, werd al snel een groot succes. De friet leveren we aan huis en is 

ondertussen ook te vinden in de schappen van vele supermarkten en streek- en boederijwinkels. 

Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat het leveren van verse friet een groot succes is. Maar we kijken 

verder, we merken namelijk dat er steeds meer vraag is naar verse lokale producten met een hoog 

kwaliteitsniveau. Naast de consumenten zijn ook de horecaondernemers gecharmeerd van de 

kwaliteit van het streekproduct. Ondertussen is de horeca daarom ook een grote afnemer van onze 

verse friet. De kans is daarmee groot dat je deze heerlijke friet binnenkort op je bord vindt. We 

verkopen onze dagverse friet namelijk in héél Zeeuws-Vlaanderen, van Hulst tot aan Cadzand.  

Naast verse friet is in de huidige situatie diepvriesfriet vaak het enige alternatief. Dit heeft veel 

schakels gepasseerd alvorens het uiteindelijk op het bord komt te liggen. De kwaliteit van onze vers 

gesneden friet uit eigen streek, is aanmerkelijk hoger dan de kwaliteit van het alternatief ‘de 

diepvriesfriet’.  

In het hoogseizoen willen horecaondernemers omzet draaien, waarbij vaak in kleine keukens weinig 

ruimte is voor het voorbakken van friet. Door dit werk uit handen te nemen en daadwerkelijk een 

hoogwaardig product aan te bieden willen we de kwaliteit van zowel de horeca aan de kust als in het 

binnenland van Zeeuws-Vlaanderen (en daar buiten) naar een hoger niveau tillen. Wij én de 

horecaondernemers zien grote kansen voor de vers voorgebakken Zeeuws-Vlaamse friet. 

Horecaondernemers willen een hoogwaardig product kunnen aanbieden met een goed verhaal 

tegen een eerlijke prijs.  

 

Door ons op deze manier te onderscheiden, kunnen we onze voorgebakken friet dagvers leveren. 

Met het verkorten van de keten en meer te focussen op lokale aspecten ontstaat er een goed 

verdienmodel door de gehele keten. De boer krijgt een eerlijke prijs en waardering voor zijn product 

waardoor er tegelijkertijd meer ruimte ontstaat voor doorontwikkeling. De horeca maakt een sprong 

in zowel kwaliteit als uitstraling en de consument geniet uiteindelijk van een heerlijk streekproduct. 

Dit alles in combinatie met de promotie van de Zeeuws-Vlaamse eetcultuur én de landbouwsector. 

Dit bouwt aan de versterking van de kracht en leefbaarheid in de regio. Een regio om trots op te zijn! 

Op zoek naar het ‘nieuwe’ verdienmodel voor de Zeeuws-Vlaamse landbouw 

We kijken ook verder. We zetten in op bredere innovatie, inspiratie, verbinding en samenwerking. 

We gaan opzoek naar de toekomst van de landbouw en we werken aan nieuwe verdienmodellen 

voor de akkerbouwers.     

 

  Het thema ‘korte keten’ gaan we hierbij op de kaart 

zetten. Om dit de komende twee jaar verder uit te bouwen, hebben we hier zelf al de aftrap voor 

gegeven.   Hierbij wordt de uitdaging 

aangegaan om de voedselketen te verduurzamen en nieuwe concepten te ontwikkelen. Dit door de 

boer en de consument met elkaar te verbinden. Dit is ons startpunt, om de komende twee jaar te 

gaan testen en al werkend te komen tot een leidraad voor waarde toevoeging in de Zeeuws-Vlaamse 

landbouw. Dit doen we niet alleen, maar we gaan samen met verschillende aangesloten partijen 

deze uitdaging voor de toekomst voor de landbouw graag aan.  

De kracht van de regio is van groot belang. Onze Zeeuws-Vlaamse Friet aardappelen worden geteeld 

in de kleigrond van het Grenspark Groot Saeftinghe. We zijn trots op deze identiteit en dragen dit 

dan ook graag uit.   

  

 -  
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Kenniskring Friet en samenwerking voor de frietaardappel  

  -

-

 -

   

  

De kwaliteit en smaakbeleving staat bovenaan in ons vaandel. Om in te zetten op deze optimale 

smaakbeleving gaan we de komende tijd innoveren en experimenteren. Dit doen met verschillende 

teelten en frietaardappelrassen waarbij het product en zijn directe omgeving elkaar versterken. De 

bodemstructuur en de ecologische waarde maken hier een belangrijk onderdeel van uit.  

 

 

 

 

-  

-  

 

  

 

  

    

  

 

  

 

 

 

    

  

  

   

 

-

   

  

 

  

  

    

  

 

  

 

    

     

 .  
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- 

 

 

 -

   

Zeeuws-Vlaanderen: dé frietregio 

De Zeeuws-Vlaamse eetcultuur is uniek en is zeker iets waar we trots op moeten zijn. Zoals de naam 

het al zegt: hier komt het beste van Zeeland en Vlaanderen bijeen. Om duidelijk te maken dat de 

friet daar een belangrijk onderdeel van uitmaakt gaan we dit beter op de kaart zetten. Friet is een 

belangrijk onderdeel van onze eetcultuur in héél Zeeuws-Vlaanderen: van Hulst, Terneuzen tot in 

Sluis.   gaan we aan de slag om de 

Zeeuws-Vlaamse eetcultuur en de Zeeuws-Vlaamse friet daadwerkelijk op de kaart te zetten. 

Hierdoor creëren we een afzet én naamsbekendheid zowel binnen- als buiten Zeeuws-Vlaanderen.  

-     -
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Investeringen  

Om al deze ideeën daadwerkelijk tot uitvoering te brengen zijn er forse investeringen vereist.  

   

  Op termijn is dit een zelfstandige en rendabele businesscase. Echter is een ‘zetje in de 

rug’ noodzakelijk om een goede start te kunnen maken en op termijn tegenslagen op te kunnen 

vangen. Met de subsidie kunnen we grondiger te werk gaan en met meer expertise beginnen om zo 

onze grote eigen investeringen naast de subsidie maximaal te beschermen.  

  

 

 

  

 

 

-     

   

    

 

Meer weten over de Zeeuws-Vlaamse Friet? 

 

Kijk dan ook eens op https://zvlfriet.nl/   

 

 

 

 

https://zvlfriet.nl/
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Projectgegevens
Provincie Gedeputeerde Staten van Zeeland   

Subsidieregeling Uitvoering van LEADER-projecten, Zeeuws-
Vlaanderen

Projectnaam Zeeuws-Vlaamse Friet - ZVL

Startdatum 4-1-2021

Einddatum 31-12-2022

Hoofdvestiging project

Heeft intermediair Nee

Heeft meerdere partners Nee

Adres

Plaats

Postcode

Postcode is exact? Ja

Projectbeschrijving
ZVL Friet brengt de meest smaakvolle Zeeuws-Vlaamse friet via een zo’n kort mogelijke keten van de 
boer rechtstreeks bij u op het bord. Een goed voorbeeld om te komen tot een nieuw verdienmodel en de 
keten te verkorten voor een duurzame en volhoudbare landbouw. Waarde en kwaliteit uit de regio 
wordt toegevoegd en de boeren, ondernemers en consumenten profiteren. De keten wordt tastbaar 
gemaakt, de kennis overgedragen en de streek op de kaart gezet: de lekkerste friet komt uit Zeeuws-
Vlaanderen: de frietregio!

Aanvragers
Naam aanvrager Steijaert Landbouw

Rechtsvorm organisatie

KVK Nummer / BSN nummer

Postadres

Postcode



      

SAMENVATTING SUBSIDIEAANVRAAG
Plaats

Vestigingsadres

Postcode

Plaats

Telefoonnr.

E-mail adres

Website www.zvlfriet.nl

Bankrekening (IBAN)

Penvoerder Ja

BTW-plichtig Ja

1. Wat is uw relatienummer bij  RVO.nl? Ook bekend als BRS-nummer. Dit nummer is noodzakelijk om 
de subsidie te kunnen uitbetalen. Als u nog geen relatienummer heeft, kunt u 'nvt' in dit veld invullen.
U dient wel een relatienummer te hebben om subsidie uitbetaald te krijgen. U kunt (eventueel na het 
indienen van de subsidieaanvraag) het relatienummer  aanvragen via RVO.nl, tel. 088-042 42 42.

2. Staat tegen uw organisatie een bevel uit tot terugvordering van steun, omdat deze steun in een 
eerder besluit van de Europese Commissie onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is 
verklaard?
Nee

3. Bent u een aanbestedende dienst of anderszins aanbestedingsplichtig? In het Handboek POP3 
subsidie (zie website provincie) is een schema opgenomen waarmee u kunt nagaan of u 
aanbestedingsplichtig bent.
Als het antwoord op deze vraag ja is en u heeft al documenten die van belang zijn voor 
aanbestedingen voor dit project, voeg deze dan als bijlage toe.
Nee

Persoonsgegevens
Naam
Functie
BSN
Aanvrager Steijaert Landbouw
E-mail
Telefoon
Naam
Functie
BSN
Aanvrager Steijaert Landbouw
E-mail
Telefoon
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Intermediair Bedrijfsgegevens

Intermediair persoonsgegevens

Begroting
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Projectkosten niet subsidiabel
Totaal 0,00

Financiering

Uitgavenplanning
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Indicatoren

Thema’s

Documenten binnen subsidieaanvraag
Bestandsnaam Cofinancieringsverklaring gemeente Hulst.pdf
Document type Verklaring van nationale cofinanciers
Tijdstip van aanbieden 29-12-2020 10:1:50
Aangeboden door
Bestandsnaam Cofinancieringsverklaring gemeente Sluis.pdf
Document type Verklaring van nationale cofinanciers
Tijdstip van aanbieden 29-12-2020 10:1:56
Aangeboden door
Bestandsnaam Cofinancieringsverklaring gemeente Terrneuzen 

.pdf
Document type Verklaring van nationale cofinanciers
Tijdstip van aanbieden 29-12-2020 10:2:0
Aangeboden door
Bestandsnaam Cofinancieringsverklaring provincie Zeeland.pdf
Document type Verklaring van nationale cofinanciers
Tijdstip van aanbieden 29-12-2020 10:2:34
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
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Bestandsnaam  

Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam

Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam

Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
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Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam

Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
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Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam

Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam

Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
Bestandsnaam
Document type
Tijdstip van aanbieden
Aangeboden door
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Checklist

Aanvraag
1. Bevindt de projectlocatie zich binnen de begrenzing van het LEADER-gebied?
Ja

Geef een toelichting.
Project locatie is gelegen in Zeeuws-Vlaanderen
2. Vraagt u subsidie aan voor een concrete actie die past binnen de LEADER Ontwikkelingsstrategie 
(LOS)?
Ja

3a. Heeft u vergunningen nodig om dit project uit te voeren? Om in aanmerking te komen voor POP3 
subsidie moet u voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat u moet 
beschikken over de benodigde vergunningen
(bv omgevingsvergunning).
Nee

3b. Zo ja, geef aan welke vergunningen dat zijn. Geef ook aan wat de status is van de 
vergunningverlening. Als u al vergunningen voor de uitvoering van dit project in uw bezit heeft, voeg 
deze dan als bijlage toe.

4a. Indien uw project betrekking heeft op investeringen: heeft de investering waarschijnlijk negatieve 
gevolgen voor het milieu?
Nee

4b. Zo ja, voeg een verkenning naar de te verwachten milieueffecten toe. Als deze verkenning in het 
kader van vergunningverlening is of wordt uitgevoerd, mag u hiernaar verwijzen. Een meer 
uitgebreide beschrijving kunt u ook in het projectplan geven.

Monitoring
1. Tot welke categorie van aanvragers hoort u?
Midden- en kleinbedrijf

2. Verwacht u dat uw project bijdraagt aan het creëren van werkgelegenheid op het platteland? Een 
fte is 1 voltijdsbaan, met het aantal uren zoals gebruikelijk in uw sector. Een voltijdsbaan gedurende 6 
maanden is 0,5 fte.
Het gaat om nieuwe banen. Het behoud van werkgelegenheid telt niet mee.
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2a. Hoeveel fte bedraagt de gecreëerde werkgelegenheid voor mannen?

2b. Hoeveel fte bedraagt de gecreëerde werkgelegenheid voor vrouwen?
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Projectplan Uitvoering acties LEADER 

Zeeuws-Vlaanderen (POP3) 
 
 
 

Projecttitel: 

Zeeuws-Vlaamse Friet – ZVL Friet  
 
Friet van de lekkerste Zeeuws-Vlaamse kleiaardappelen  
 

 
 

1. Aanvrager  
Wie vraagt subsidie aan? Als er geen sprake is van een samenwerkingsverband, vult u 
alleen uw gegevens in bij de regel aanvrager/penvoerder. Als u aanvraagt namens een 
samenwerkingsverband, vult u de gegevens van de deelnemers in bij de regel 
medeaanvragers.  

Aanvrager/penvoerder: 

‘ZVL Friet’ – aanvrager en tevens penvoerder 
 
 

Toelichting op de organisatie/ het bedrijf van de aanvrager 

 
Wij zijn ‘ZVL Friet’ onderdeel van   

 runnen dit akkerbouwbedrijf dat is gelegen in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen, 
midden in het Grenspark Groot Saeftinghe.  
 
Bedrijf is gevestigd op de locatie: . 
 

 
 

 
 

Actief bij het project betrokken partners (personen of organisaties) 

Tijdens dit project worden de volgende partners betrokken: 
 

  
  –  –  
  
 -  –  
  
  
    
  

 
 

Medeaanvrager(s) 

 
n.v.t. 

 

NB: Indien er sprake is van een samenwerkingsverband vul dan het format 
samenwerkingsovereenkomst in en stuur deze als bijlage mee bij uw subsidieaanvraag. 
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2. Samenvatting 
2 a. Beschrijf uw project in maximaal 3 zinnen 

Deze korte samenvatting kan worden gebruikt voor publicatiedoeleinden: 

 

ZVL Friet brengt de meest smaakvolle Zeeuws-Vlaamse friet via een zo’n kort mogelijke keten van 
de boer rechtstreeks bij u op het bord. Een goed voorbeeld om te komen tot een nieuw 
verdienmodel en de keten te verkorten voor een duurzame en volhoudbare landbouw. Waarde 
en kwaliteit uit de regio wordt toegevoegd en de boeren, ondernemers en consumenten 
profiteren. De keten wordt tastbaar gemaakt, de kennis overgedragen en de streek op de kaart 
gezet: de lekkerste friet komt uit Zeeuws-Vlaanderen: de frietregio! 
 

 
 

3. Project 
3 a. Wat is de huidige situatie 

Omschrijf de huidige situatie. Voeg – indien van toepassing -  foto’s, kaarten of tekeningen toe 
van de uitgangssituatie als aparte bijlage bij uw aanvraag: 

 

De afgelopen maanden is het steeds duidelijker geworden: Zeeuws-Vlamingen waarderen hun 
eigen streek én steken hun lokale ondernemers een hart onder de riem. De COVID-19 pandemie 
vraagt de nodige creativiteit van ondernemers, en zo ook van akkerbouwers. In tijden dat we met 
een schuur vol met heerlijke kleiaardappelen bleven zitten, zijn we niet bij de ‘pakken’ neer gaan 
zitten. Nee, dit was hét moment om serieus werk te maken om het idee wat ooit klein begon 
daadwerkelijk te verwezenlijken. Frietaardappelen telen voor mensen die de friet uiteindelijk op 
hun bord krijgen. Van de producent rechtstreeks naar de consument, zonder al te veel schakels. 
Zelf telen, bewaren, schillen, snijden en verpakken. Beter voor de boer én voor degene die dit 
heerlijke Zeeuws-Vlaamse streekproduct op zijn bord krijgt. We laten iedereen genieten van de 
heerlijke en smaakvolle friet van de Zeeuws-Vlaamse kleiaardappelen.  
 
In dit bewogen jaar is ondertussen hard aan de weg getimmerd om de Zeeuws-Vlaamse Friet op 
de kaart te zetten. Wat klein begon, werd al snel een groot succes. De friet leveren we aan huis en 
is ondertussen ook te vinden in de schappen van vele supermarkten en streek- en boederijwinkels. 
Maar we kijken verder, we merken namelijk dat er steeds meer vraag is naar verse lokale producten 
met een hoog kwaliteitsniveau. Naast de consumenten zijn ook de horecaondernemers 
gecharmeerd van de kwaliteit van het streekproduct. Ondertussen is de horeca daarom ook een 
grote afnemer van onze verse friet. De kans is daarmee groot dat je deze heerlijke friet binnenkort 
op je bord vindt. We verkopen onze dagverse friet namelijk in héél Zeeuws-Vlaanderen, van Hulst 
tot aan Cadzand.  
 
De complete toelichting is terug te vinden in het uitgebreide projectplan welke als bijlage is 
toegevoegd.  
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3 b. Welk probleem wilt u aanpakken bij de uitvoering van uw project? 

Geef hier een korte toelichting met de context en noodzaak van het project: 

 
In de huidige situatie produceert de akkerbouwsector in grote mate voor de wereldmarkt. 
Akkerbouwers zitten gevangen in internationale gespecialiseerde ketens. Deze zijn voornamelijk 
kostprijsgericht en bieden voor de toekomst van de akkerbouwers weinig houvast. Om de 
kwaliteiten, die we hier in Zeeuws-Vlaanderen beschikbaar hebben, beter te benutten is een 
andere aanpak gewenst. Wij zetten in op de kracht van de korte keten. Dit doen we nu al, maar dit 
kan nóg veel beter! 

 
 
3 c. Omschrijving van de projectdoelstelling 

Omschrijf de doelstelling. Omschrijf hieronder wat u met het project wilt bereiken en hoe dit 

bijdraagt aan het beleidsdoel uit het openstellingsbesluit van deze regeling: 

 

Doelstelling: We willen de meest smaakvolle Zeeuws-Vlaamse friet via een zo’n korte mogelijke 
keten op het bord krijgen.  
 
De doelstelling staat verder beschreven in het uitgebreide projectplan.  
 
Het project sluit aan bij het landbouwbeleid zoals geformuleerd in de Economische Agenda, het 
ambitie document Landelijk gebied, Landbouw en Natuur en aan de ambitie van Grenspark Groot 
Saeftinghe.  
 
Daarnaast draagt het bij aan het beleidsdoel uit het openstellingsbesluit. Namelijk op de volgende 
punten: 
 
- a. (Landbouw) producten uit Zeeuws-Vlaanderen 
- b. Lerend werken 
- c. Zorg voor de streek  
 
We zetten met dit nieuwe Zeeuws-Vlaamse streekproduct in op de kracht van de regio. Door zelf 
waarde toe te voegen aan ons lokale product zetten we in de op de kracht van de korte keten. Dit 
streekproduct is meer dan friet in een zak, ZVL-friet is een heus uithangbord voor de streek waar 
we trots op zijn. We zetten Zeeuws-Vlaanderen nog steviger op de kaart en zorgen voor een 
sterkere binding met de streek. De krachten van de akkerbouwers en ondernemers worden 
gebundeld en de consument en toerist profiteert.  
 
We kijken ook verder. We zetten in op bredere innovatie, inspiratie, verbinding en samenwerking. 
We gaan opzoek naar de toekomst van de landbouw en we werken aan nieuwe verdienmodellen 
voor de akkerbouwers.  

 
 De kracht van de regio is van groot belang. Onze 

Zeeuws-Vlaamse Friet aardappelen worden geteeld in de kleigrond van het Grenspark Groot 
Saeftinghe. We zijn trots op deze identiteit en dragen dit dan ook graag uit.  

 We gaan samen 
de uitdaging aan door op zoek te gaan naar de verdienmodellen van gebiedseigen producten en 
toekomstbestendige- en ‘bio diverse’ bouwplannen.  
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-  
     

- -  
- -   

 

 

3 d. Geef hieronder een beschrijving van uw project 

Beschrijving van de inhoud van het project (maximaal 1 A4). Als u meer ruimte nodig heeft kunt 
u een extra bijlage met projectinformatie meesturen. Ook eventuele andere bijlagen met 

ondersteunende info (bv kaarten).  

 

Het complete projectplan is als bijlage toegevoegd.  
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3 e. Uitvoering en realisatietermijn  

Beschrijf de projectactiviteiten per te onderscheiden fasen. Noem per activiteit de beoogde start- en 
einddatum en het beoogde resultaat van deze activiteit: 

Fase Activiteit Start- en einddatum Resultaat 

 
    

 

 - - – - -   

 
 

  
   

 

     
  

  

  - - – - -
 

 

  
  

 

  
   

  
 

 
 

 - - – - -
 

- 
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  - - - - -
   

 
3 f. Omschrijf de meetbare resultaten van uw project 

Omschrijf wat de concrete resultaten en producten zijn na afloop van het project: 

 
 

    
 

 
 

  

  
   
  

 
 

  
   

 
 

 

   
  
  

  
 

 
3 g. Meting resultaten 

Op welke wijze worden de resultaten getoetst/gemeten? Geef aan hoe u de doelstelling(en) en 

projectresultaten gaat meten:  

mschrijving resultaat Wijze van meten/toetsen 
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 –   
 

    
 

   
 

   

 

 
3 h. Risico’s en randvoorwaarden 

Hier kunt u uitwerken wat de risicofactoren op het niet behalen van de projectdoelstellingen zijn 
en beschrijf de aanpak om potentiële (negatieve) impact te beperken: 
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4. Maatregel specifieke vragen 
4 a. Vergunningen en ontheffingen 

Geef aan welke wettelijke vergunningen voor de uitvoering van het project zijn vereist, en of 
deze al voorhanden dan wel tijdig (passend in de tijdsplanning) beschikbaar zijn: 

 

Niet van toepassing 
 

 
4 b. Draagvlak bij de gemeentelijke overheid 

Geef aan of en met welke functionarissen van de betrokken gemeente(n) u contact over het 
project heeft gehad waaruit blijkt dat de gemeente het project inhoudelijk ondersteunt: 

 
Ja, 
 
- Gemeente Hulst:  
- Gemeente Terneuzen:  
- Gemeente Sluis:  
 

 
 
 
4 c. Indien er sprake is van investeringsregeling: negatieve omgevingseffecten 

Beschrijf of uw investering kan leiden tot negatieve omgevingseffecten. Motiveer waarom dit wel 
of niet het geval is. Indien u vergunningsplichtig bent, stuur dan de verkenning naar mogelijke 
omgevingseffecten of de aanvraag van de vergunning mee:  
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5. Selectiecriteria 
Beschrijf hieronder hoe uw project bijdraagt aan de selectiecriteria van de betreffende maatregel. 
 
5 a. Bijdrage aan selectiecriterium Het project draagt bij aan de LOS-doelen 

Beschrijf en motiveer aan welke van de onderstaande doelen het project invulling geeft: 
 

o (Landbouw) Producten uit Zeeuws-Vlaanderen  
o Lerend werken 
o Zorg voor de streek 

 
 

Draagt bij aan alle drie de onderdelen van de LOS- doelen, maar met net name aan het doel: 
(Landbouw) Producten uit Zeeuws-Vlaanderen. 
 
Het project sluit aan bij het landbouwbeleid zoals geformuleerd in de Economische Agenda, het 
ambitie document Landelijk gebied, Landbouw en Natuur en aan de ambitie van Grenspark Groot 
Saeftinghe. Daarnaast draagt het bij aan het beleidsdoel uit het openstellingsbesluit. We zetten 
met dit nieuwe Zeeuws-Vlaamse streekproduct in op de kracht van de regio.  

 Dit streekproduct is meer dan 
friet in een zak, ZVL-friet is een heus uithangbord voor de streek waar we trots op zijn. We zetten 
Zeeuws-Vlaanderen nog steviger op de kaart en zorgen voor een sterkere binding met de streek. 
De krachten van de akkerbouwers en ondernemers worden gebundeld en de consument en 
toerist profiteert.  
 
We kijken ook verder. We zetten in op bredere innovatie, inspiratie, verbinding en samenwerking. 
We gaan opzoek naar de toekomst van de landbouw en we werken aan nieuwe verdienmodellen 
voor de akkerbouwers. Om dit vorm te geven sluiten we ons aan bij innovatieve netwerken, zoals 

 Hier komen bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen om aan 
transitieopgaven voor de toekomst te werken. De kracht van de regio is van groot belang. Onze 
Zeeuws-Vlaamse Friet aardappelen worden geteeld in de kleigrond van het Grenspark Groot 
Saeftinghe. We zijn trots op deze identiteit en dragen dit dan ook graag uit.  

 
 

  
 

 

 

  

 
 

-

  
 
De Zeeuws-Vlaamse eetcultuur is uniek, en is zeker iets waar we trots op moeten zijn. Zoals de 
naam het al zegt: hier komt het beste van Zeeland en Vlaanderen bijeen. Om duidelijk te maken 
dat de friet daar een belangrijk onderdeel van uitmaakt gaan we dit beter op de kaart zetten. Friet 
is een belangrijk onderdeel van onze eetcultuur in héél Zeeuws-Vlaanderen: van Hulst, Terneuzen 
tot in Sluis. Samen met  gaan we aan de slag om de Zeeuws-
Vlaamse eetcultuur en de Zeeuws-Vlaamse friet daadwerkelijk op de kaart te zetten. Hierdoor 
creëren we een afzet én naamsbekendheid zowel binnen- als buiten Zeeuws-Vlaanderen.  
 
 Verder toelichting is terug te vinden in complete projectplan welke als bijlage is toegevoegd. 
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5 b. Bijdrage aan selectiecriterium Het project past binnen de LEADER-werkwijze 

Beschrijf en motiveer hoe het project invulling geeft aan de met LEADER beoogde effecten, aan 
de hand van de onderstaande criteria: 

o de bottom-up aanpak/draagvlak. 

o innovativiteit  

o Samenwerking /netwerk opbouw 

o Publiek private partnerschap 

o integrale aanpak, Multi sectoraal 

o overdraagbaarheid 

 
 

  
 
 
 
 

   
  

 
We zetten daarnaast in op bredere innovatie, inspiratie, verbinding en samenwerking. We gaan 
opzoek naar de toekomst van de landbouw en we werken aan nieuwe verdienmodellen voor de 
akkerbouwers. Om dit vorm te geven sluiten we ons aan bij innovatieve netwerken, zoals  

 
 
 
 

  
  

 -
  

  
 
De kracht van de regio is van groot belang. Onze Zeeuws-Vlaamse Friet aardappelen worden 
geteeld in de kleigrond van het Grenspark Groot Saeftinghe. We zijn trots op deze identiteit en 
dragen dit dan ook graag uit.  

 
-  

 
 

 
  

  
 
 
 
 
 

  
 

   
-  

 
 

-  
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5 c. Bijdrage aan selectiecriterium Het project is financieel en organisatorisch haalbaar 

Toon aan de hand van de onderstaande criteria aan dat het project financieel en organisatorisch 
haalbaar is, hetgeen blijkt uit 
 

o de organisatiebeschrijving. 
o doeltreffendheid van het project  
o de expertise van de initiatiefnemer. het realisme van het tijdpad; zijn de vergunningen 

geregeld 
o het zicht op continuïteit na afloop van de projectuitvoering; 
o is er openbare kennis over de betrouwbaarheid en/of kwaliteit van de aanvrager en/of 

partners 
o motivatie van de aanvrager 
o is er mogelijk sprake van een belangenverstrengeling 
o ontwikkelt men met het project een nieuw verdienmodel? 
o is er een sluitende en transparante begroting en dekkingsplan, bankgarantie, 

ondernemersplan 
o Zijn toezeggingen cofinanciering bijgesloten 
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5 d. Bijdrage aan selectiecriterium Het project is efficiënt en doelmatig 

Beschrijf aan de hand van de onderstaande criteria waarom het project efficiënt en doelmatig is: 
 

o de balans tussen investeringen en de verwachte opbrengst in brede zin; 
o de meerwaarde die het project krijgt door gebruikmaking van de LEADER-subsidie; 
o is er zicht op continuïteit en draagkracht/verantwoordelijkheid voor een minimale 

periode van 5 jaar en verspreiding resultaten na de vaststelling van het project? 
o het zicht op de continuïteit na realisatie van het project. 
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6. Begroting  
6 a. Onderbouwing projectbegroting  

Begroting Totaalbedrag in € 
Wat zijn de begrote kosten? Geef een korte onderbouwing van 

de kosten. 

 - 

-  

 

   

  

  

  

  

 - 
 

 - 
 

 - 
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6 b. Financiering  
 

Financieringsplan Begroting % Toelichting 
De financiering van het project sluitend zijn 
met de begroting 

Gevraagde bijdrage EU    - 
• Maximaal 30% 
• Minimaal € 20.000 
• Maximaal 150.000 

Gevraagde bijdrage nationale overheid    -  
(cofinanciering) 

• Maximaal 30% 
• Minimaal € 20.000 

• Maximaal € 150.000 

Eigen bijdrage(n) aanvrager(s)    - 

• Minimaal 40% 
• Eigen bijdrage in geld 
• Eigen bijdrage in natura 
• Lening 
• Bijdragen van derden 

Totale financiering    - 

  
• Bij de LEADER aanvraag moet een bewijs van toegezegde financiering van een nationale 

overheid (provincie, gemeente, waterschap) worden meegestuurd 
• De bijdrage in natura mogen niet hoger zijn dan de totale subsidiabele uitgaven, exclusief 

de bijdragen in natura. 

• Als er sprake is vaneen samenwerkingsverband, geef dan de bijdrage per partner aan. 
 

6.c Aanbesteding  

Alleen van toepassing als u als aanvrager voor dit project aanbestedingsplichtig bent, of als dit 
voor één of meer partners in het samenwerkingsverband geldt. 
 

Beschrijf hier, voor zover bekend, hoe u de opdrachten binnen dit project gaat aanbesteden. 
Verwijs zo mogelijk naar aanbestedingsbeleid, raamovereenkomsten, aanbestedingsplannen en 
overige beschikbare aanbestedingsdocumenten. Voeg deze documenten, voor zover beschikbaar, 
als bijlage bij uw aanvraag. 

 

Niet van toepassing 
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7. Overig 
7 a. Publiciteit en communicatie 

Beschrijf de activiteiten die u gaat uitvoeren op het vlak van communicatie en publiciteit: 

 

  
 

 

-
  

 

i

-
- -   

 

l

 
  

-
i - -  
 

  
 

  
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

.  
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-  

 
  

 
  

 
 

 
  

 
  

  
 

 
 

 

7 c Wat wilt u verder nog vermelden over uw project? 

Vermeld hier overige bijzonderheden. Haakt uw project aan bij andere lopende projecten? Of is 
er sprake van landsgrensoverschrijdende samenwerking? 

 

Unieke link met project Grenspark Groot Saeftinghe 
 

De kracht van de regio is van groot belang. Onze Zeeuws-Vlaamse Friet aardappelen worden 
geteeld in de kleigrond van het Grenspark Groot Saeftinghe. We zijn trots op deze identiteit en 
dragen dit dan ook graag uit.  
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