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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Rik Röttger Telefoon: 03 240 52 55

Agenda nr. 11/3 Budget 2017. Machtigingskrediet 0390/64900000. 
Toegestane subsidies. Subsidies aan Regionale 
Landschappen & Bosgroepen. Aanwending krediet. 
Goedkeuring.

In het budget 2017 werd onder budgetsleutel 0390/64900000 ‘Subsidie aan 
Regionale Landschappen en Bosgroepen’ een krediet van 1.588.148,00 EUR 
uitgetrokken.

De verdeling van dit krediet dient ter goedkeuring worden voorgelegd aan uw raad. 
Na goedkeuring door uw raad zullen de afzonderlijke werkingssubsidies aan 
deputatie worden voorgelegd wat betreft de toekenning en betaling van de 
subsidie.

Er wordt een bedrag van 1.530.545,00 EUR verdeeld onder de Regionale 
Landschappen (RL) en bosgroepen (BG), hierdoor blijven de basissubsidies van de 
RL en BG op exact hetzelfde niveau als 2016. Het restkrediet van 57.603 EUR zal 
gebruikt worden voor het aanstellen van een consulent communicatie bij de Dienst 
Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid die de communicatie van Regionale 
Landschappen, Bosgroepen en het Landschapspark Zuidrand mbt provinciale 
beleidsdoelen zal coördineren en stroomlijnen. Hierover zal in een latere fase aan 
deputatie worden gerapporteerd.

Bovenvermeld restbedrag van 57.603 EUR omvat een bedrag van 30.079 EUR dat 
tot 2016 werd uitgekeerd aan het Regionaal Landschap de Voorkempen. 
In het kader van Vlaams Interprofessioneel Akkoord leverde de provincie een 
bijdrage van 30.079 EUR aan de loon- en werkingskost van de VIA-medewerker 
Antwerpse regionale landschappen in loondienst van het Regionaal Landschap de 
Voorkempen.
Dit bedrag wordt niet meer uitgekeerd aan het Regionaal landschap, maar zal 
ingezet worden in de communicatie (zie boven), wat uiteraard alle RL en BG ten 
goede zal komen.
Het andere deel van 27.524 EUR dat niet wordt uitgekeerd betreft een groeipad in 
de subsidies dat niet wordt verdeeld onder de RL en BG maar mee wordt ingezet 
voor het aanwerven en budgettair tegenwegen van een consulent communicatie die 
ook hen ten goede komt.

Dit machtigingskrediet omvat de subsidies aan de Regionale Landschappen en 
Bosgroepen.

Regionale Landschappen



De Regionale Landschappen zijn voor de provincie Antwerpen bevoorrechte 
partners wanneer we projecten, samen en in overleg met alle betrokken 
belanghebbenden, op het terrein vormgeven. Als intermediair bestuur neemt de 
provincie Antwerpen een vooraanstaande rol op in deze RL.

Bosgroepen

Bosgroepen zijn samenwerkingsverbanden van (privé-)boseigenaars. Een bosgroep 
ondersteunt boseigenaars in het duurzaam beheer van hun bos. Een bosgroep 
levert onafhankelijk advies over duurzaam bosbeheer, bosbouwtechnische 
informatie, wettelijke, financiële of administratieve aspecten van bosbeheer. 
Daarnaast organiseert en coördineert de bosgroep ook beheerwerken.
In zitting van 19 mei 2016 keurde de deputatie de fusie van Bosgroep 
Noorderkempen vzw en Bosgroep Kempense Heuvelrug vzw goed, de nieuwe 
bosgroep Kempen Noord vzw werd opgericht. De deputatie besliste eveneens op 19 
mei 2016 dat de basissubsidie van bosgroep Kempen Noord vzw zal bestaan uit de 
som van de huidige basissubsidies van Bosgroep Noorderkempen en Bosgroep 
Kempense Heuvelrug, op grond van het feit dat de werkingsgebieden van beide 
bosgroepen worden samengevoegd.

De deputatie heeft beslist volgende verdeling aan uw raad ter goedkeuring voor te 
leggen:

Budgetsleutel 0390/64900000 - ‘Subsidie aan Regionale Landschappen en 
Bosgroepen’:
met volgende begunstigden:

- Regionaal Landschap de Voorkempen vzw: 330.563 EUR
- Regionaal Landschap Rivierenland vzw: 255.816 EUR
- Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw:   79.435 EUR
- Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete vzw: 347.931 EUR

- Bosgroep Antwerpen Noord vzw: 103.360 EUR
- Bosgroep Antwerpen Zuid vzw: 103.360 EUR
- Bosgroep Zuiderkempen vzw: 103.360 EUR
- Bosgroep Kempen Noord vzw: 206.720 EUR

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 januari 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 aan Regionale Landschappen en Bosgroepen’:

1.530.545 EUR met volgende begunstigden:

- Regionaal Landschap de Voorkempen vzw: 330.563 EUR
- Regionaal Landschap Rivierenland vzw: 255.816 EUR
- Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw:   79.435 EUR
- Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete vzw: 347.931 EUR

http://www.bosgroepen.be/dienstverlening
http://www.bosgroepen.be/dienstverlening


- Bosgroep Antwerpen Noord vzw: 103.360 EUR
- Bosgroep Antwerpen Zuid vzw: 103.360 EUR
- Bosgroep Zuiderkempen vzw: 103.360 EUR
- Bosgroep Kempen Noord vzw: 206.720 EUR

Budgetsleutel 0390/64900000 - 'Subsidie aan Regionale Landschappen en 
Bosgroepen'.


