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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Rik Röttger Telefoon: 03 240 52 55

Agenda nr. 11/4 Aanpassing Samenwerkingsovereenkomst tussen de 
provincie Antwerpen en de regionale landschappen & 
bosgroepen. Goedkeuring.

In het kader van doorbraak 64 van het ‘Witboek interne staatshervorming’, dd. 8 
april 2011, werden de bevoegdheden inzake erkenning, subsidiëring en opvolging 
van de regionale landschappen en bosgroepen overgedragen van de Vlaamse 
Overheid naar de provincies. Op 9 mei 2014 werd deze overdracht decretaal 
verankerd. Tevens keurde de provincieraad op 23 mei 2013 het bestuursakkoord 
goed tussen het Vlaams Gewest en provincie Antwerpen, waarmee in wezen via 
hoofdstuk IV, beleidsveld onroerend erfgoed, de opvolging en subsidiëring van de 
werking van de regionale landschappen inzake landschapszorg overgenomen werd 
door de provincie.

Als gevolg daarvan kreeg de samenwerking tussen de provincie Antwerpen en de 
Antwerpse regionale landschappen en bosgroepen een nieuwe vorm.
Op 10 december 2014 sloot de provincie Antwerpen 
samenwerkingsovereenkomsten af met vier regionale landschappen en vijf 
bosgroepen. Hierin werden de onderlinge afspraken, en meer specifiek de rol en de 
taken van de regionale landschappen en bosgroepen binnen het provinciaal beleid, 
geformaliseerd.

Deze samenwerkingsovereenkomsten dienen gewijzigd te worden naar aanleiding 
van de volgende veranderingen:

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 respectievelijke 
samenwerkingsovereenkomsten van Bosgroep Kempense Heuvelrug vzw en 
Bosgroep Noorderkempen vzw worden naar aanleiding daarvan samengevoegd tot 
één nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Bosgroep Kempen Noord vzw. Deze 
overeenkomst komt grotendeels overeen met de oorspronkelijke overeenkomst van 
Bosgroep Kempense Heuvelrug vzw. Enkel de volgende wijzigingen worden 
doorgevoerd: 

- de deputatie besliste 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. Daarom wordt in paragraaf 5.1.1. een bedrag van 207.161 
EUR opgegeven voor het dragen van personeels- en werkingskosten, i.p.v. 
103.580,5 EUR.



- in paragraaf 5.1.2 wordt, uitgaand van dezelfde redenering, een bedrag van 
14.000 EUR opgegeven voor de uitvoering van projecten op het terrein, 
i.p.v. 7.000 EUR.

- paragraaf 4.1.11 wordt toegevoegd zodat Bosgroep Kempen Noord vzw zich 
ertoe verbindt om in te staan voor de nodige regelingen m.b.t. het ontslag 
van bijkomende personeelsleden die vóór de fusie door de Provincie 
Antwerpen in dienst werden genomen op vraag van Bosgroep Kempense 
Heuvelrug vzw of van Bosgroep Noorderkempen vzw.

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. In overleg met de regionale landschappen wordt deze VIA functie 
vanaf 2017 ingevuld zonder de provinciale bijdrage.
Paragraaf 5.3 van de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst met het 
Regionaal Landschap de Voorkempen wordt daarom verwijderd. In de 
overeenkomsten met de andere regionale landschappen werd eveneens in 
paragraaf 5.3 aangegeven dat provincie Antwerpen een bijdrage leverde aan de 
kosten van VIA-medewerker bij RLDV. Deze paragraaf wordt in alle 
overeenkomsten met de regionale landschappen verwijderd.

Voor een periode van 3 jaar (2014 – 2016) voorzag het Agentschap voor Natuur en 
Bos, in het kader van een samenwerkingsovereenkomst met de Provincie 
Antwerpen, 
287.165 EUR aan projectmiddelen voor de realisatie van de Vlaamse 
natuurdoelstellingen door de Antwerpse regionale landschappen en bosgroepen. 
Gezien het feit dat deze overeenkomst afloopt eind 2016, worden in alle 
samenwerkingsovereenkomsten tussen provincie Antwerpen en de regionale 
landschappen en de bosgroepen de volgende wijzigingen doorgevoerd: 

- in paragraaf 5.4 wordt het 2de alinea weggelaten. Dit betreft het 
engagement van de provincie om jaarlijks een indicatief budget van het ANB 
over te maken aan het regionaal landschap of aan de bosgroep. 

- in paragraaf 5.4 wordt het volgende toegevoegd: “Het Agentschap voor 
Natuur en Bos moet voor het projectjaar 2016 nog een laatste schrijf van 
20% uitbetalen. Dit gebeurt op basis van de projectrapportage die de 
regionale landschappen en bosgroepen in januari 2017 aan de provincie 
bezorgen. De provincie engageert zich om tijdig het gebundeld verslag over 
te maken aan het ANB. Zij zal de budgetten die na gunstige evaluatie van 
het verslag door het ANB overgemaakt worden aan de provincie, zo snel 
mogelijk naar de regionale landschappen en bosgroepen doorstorten.”

- paragraaf 5.5.3, m.b.t. het uitbetalen van de Vlaamse middelen volgens 2 
schijven (voorschot en saldo) is verwijderd.

- paragraaf 6.3 is verwijderd. Dit beschrijft de documenten die de regionale 
landschappen en bosgroepen moesten aanleveren om de Vlaamse subsidies 
aan te vragen.

De respectievelijke samenwerkingsovereenkomsten met volgende partners (zie 
bijlage) worden aan de raad ter goedkeuring voorgelegd:

Regionaal Landschap de Voorkempen
Regionaal Landschap Rivierenland
Regionaal Landschap Schelde-Durme
Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete
Bosgroep Zuiderkempen
Bosgroep Antwerpen Noord
Bosgroep Antwerpen Zuid
Bosgroep Kempen Noord



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 worden de vernieuwde samenwerkingsovereenkomsten tussen de 
provincie Antwerpen en de Antwerpse regionale landschappen en bosgroepen.


