
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 27 april 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Rik Röttger Telefoon: 03 240 52 55

Agenda nr. 11/1 Budget 2017. Machtigingskrediet 0390/64900000. 
Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. 
Aanwending krediet. Goedkeuring.

Met dit verslag wordt een tweede reeks projecten voor een bedrag van 58.827,04 
EUR voor het werkjaar 2017 ter goedkeuring voorgelegd.

Voor deze projecten zal een voorschot van 50 % in 2017 uitbetaald worden en een 
saldo (resterende 50 %) in 2018. 

1. Project ‘Natuurinrichtingsproject Fort van Borsbeek’
28.827,04 EUR aan vzw Natuurpunt Beheer 

Om de natuurwaarden rond het fort te verbeteren zal vzw Natuurpunt Beheer in het 
Fort van Borsbeek een begrazingsblok inrichten. Zo kan de gewenste mozaïek van 
ruigte, grasland en struweel behouden blijven én versterkt worden. Vervolgens zal 
er gestart worden met seizoensbegrazing door runderen. Deze afgerasterde 
begrazingszone bevindt zich ten zuiden van het eigenlijke fort, langs de zuidrand 
van de fortgracht. 
Daarnaast zal de openstelling van het gebied verbeterd worden: er komen drie 
wandelsluizen in het raster, om wandelaars toegang te geven tot een nieuw aan te 
leggen wandelpad. Hierdoor zullen de belevingswaarde en wandelkwaliteit van het 
gebied toenemen.

2. Project ‘Coaching van gemeenten bij participatietraject voor hun lokaal 
klimaatbeleid’
30.000 EUR aan vzw Bond Beter Leefmilieu

Bond Beter Leefmilieu dient een voorstel in om 10 gemeenten te coachen om hen 
zelfstandig een eigen participatietraject te laten uitvoeren, ter ondersteuning van 
hun lokaal klimaatbeleid.
Het merendeel van de Antwerpse gemeenten heeft de Europese 
Burgemeestersconvenant ondertekend, waarmee ze het engagement aangaan om 
de CO2-uitstoot op hun grondgebied te verminderen. Bij de opmaak en uitvoering 
van het klimaatactieplan is het noodzakelijk om draagvlak en betrokkenheid te 
creëren bij verschillende actoren. 
Gemeenten zullen na het coachingstraject in staat zijn om zelfstandig specifieke 
doelgroepen te betrekken in de opmaak of uitvoering van hun lokaal 
klimaatactieplan.
Klimaatbeleid is zowel voor de provincie Antwerpen als voor haar gemeenten een 
zeer belangrijk beleidsdomein.

De desbetreffende bijlagen zijn elektronisch raadpleegbaar.



Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 6 april 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedgekeurd wordt de voorgebrachte verdeling van het krediet 2017, ingeschreven 
als machtigingskrediet - ‘Subsidie voor leefmilieuprojecten’.

Budgetsleutel 0390/64900000 (Raming 2017140443) - 'Subsidies voor 
leefmilieuprojecten'.


