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

Algemeen

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

Projecten in uitvoering van provinciaal beleid:

Met dit verslag wordt een derde reeks projecten voor een bedrag van 50.000 EUR 
voor het werkjaar 2017 ter goedkeuring voorgelegd.

Voor onderstaand project zal een voorschot van 100 % in 2017 uitbetaald worden 
op last van afrekening in 2018.

1. Project ‘Bestrijding van de Amerikaanse stierkikker (Lithobates 
catesbeianus) door middel van de sterile male release technique’
20.000 EUR aan Hogeschool PXL

Invasieve uitheemse soorten vormen een bedreiging voor de biodiversiteit, de 
menselijke gezondheid en de economie. Om de verspreiding en de impact van deze 
invasieve uitheemse soorten te milderen heeft de EU nieuwe EU- Verordening 
(1143/2014) in het leven geroepen. De Amerikaanse stierkikker is één van de 
soorten die op de lijst van voor de Europese unie zorgwekkende invasieve soorten 
staat. Voor die soorten op de lijst die al wijd verspreid zijn, dienen de lidstaten 
maatregelen te nemen om deze soorten zoveel mogelijk onder controle te houden.

De provincie Antwerpen werkt al sinds enkele jaren aan de coördinatie inzake beleid 
en beheer van de invasieve Amerikaanse stierkikker, waarvan in onze provincie 
grote populaties voorkomen. Tijdens het Europees Interreg project INVEXO en ook 
het post-INVEXO actieplan werkten de verschillende betrokken partners (ANB, Hyla, 
Natuurwerk, steden en gemeentes, de provincie Antwerpen en het INBO) nauw 
samen.

Momenteel beperken de bestrijdingsacties van deze invasieve exoot zich tot het 
afvangen van adulte en larvale stierkikkers in geïsoleerde populaties door middel 
van fuiken en het leeglaten van vijvers. Dit is een goede maatregel voor het 
uitroeien van geïsoleerde populaties, maar is zinloos werk bij uitgebreide, wijd 
verspreide stierkikker populaties zoals in de vallei van de Grote Nete.



Een structurele, duurzame oplossing voor het controleren en definitief verwijderen 
van deze invasieve uitheemse populaties is het gebruik maken van de “sterile-
male-release technique” (SMRT genoemd). Al decennia lang wordt deze techniek op 
andere diersoorten, zoals bv. muggen en zeeprikken, toegepast om invasieve 
soorten succesvol te controleren. Hierbij worden steriele mannetjes teruggeplaatst 
die in competitie treden met vruchtbare mannetjes. Op die manier neemt het 
aantal bevruchte legsels af. Bovendien blijven die steriele mannetjes hun kleinere 
soortgenoten opeten. Beide processen kunnen daardoor op termijn leiden tot 
minder stierkikkers.

PXL Bio-Research heeft in samenwerking met de Universiteit Hasselt de voorbije 
jaren heel wat energie gestoken in de ontwikkeling van deze nieuwe 
bestrijdingsmethode voor de Amerikaanse stierkikker. Via dit project wil PXL Bio-
Research deze techniek in 2017 & 2018 verder optimaliseren en uittesten op 
terrein.

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

2. Project ‘Een PPS voor PPS Overeenkomst provincie Antwerpen – 
Natuurpunt Studie m.b.t. samenwerking rond provinciaal prioritaire 
soorten 2017-2018’
30.000 EUR aan Natuurpunt Studie vzw

Met dit project is het de bedoeling een vervolg te bieden op de overeenkomst 2016-
2017. Als provinciebestuur hebben we nood aan actuele informatie over de 
provinciale prioritaire soorten ter ondersteuning van het provinciale (natuur)beleid 
en om onderbouwde adviezen te kunnen geven. Via dit project wordt logistieke 
ondersteuning gegeven aan vrijwilligers die betrokken zijn bij het verzamelen van 
deze informatie.
Naast het aanleveren van deze soortgegevens omvat het project eveneens de 
mogelijkheid om de deskundigheid van Natuurpunt Studie vzw inzake behoud en 
beheer van fauna en flora en digitale communicatie mbt natuurstudie in de 
provincie Antwerpen in te zetten.

De desbetreffende bijlagen zijn elektronisch raadpleegbaar.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 november 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'.

Bijlagen:



- Projectvoorstel Hogeschool PXL ‘Bestrijding van de Amerikaanse stierkikker 
(Lithobates catesbeianus) door middel van de sterile male release technique’

- Projectvoorstel Natuurpunt Studie vzw  ‘Een PPS voor PPS Overeenkomst 
provincie Antwerpen – Natuurpunt Studie m.b.t. samenwerking rond 
provinciaal prioritaire soorten 2017-2018’


