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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.

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.

De voorgestelde projecten bestaan uit twee categorieën:
- Projecten in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen het 

Vlaamse Gewest en de provincie Antwerpen over de projectfinanciering van 
de bosgroepen en de regionale landschappen;

- Projecten in uitvoering van provinciaal beleid.

Projecten in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse 
Gewest en de provincie Antwerpen over de projectfinanciering van de bosgroepen 
en de regionale landschappen:

De samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de provincie 
Antwerpen over de projectfinanciering van de bosgroepen en de regionale 
landschappen in de periode 2017 – 2019, werd in zitting van 16 maart 2017 door 
de deputatie goedgekeurd.

De overeenkomst heeft tot doel de samenwerking tussen het agentschap en de 
provincie te definiëren rond de projectwerking, gefinancierd door het agentschap, 
die uitgevoerd zal worden door de bosgroepen en de regionale landschappen in de 
transitieperiode na de overdracht van deze instrumenten naar de provincies. De 
overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar en ging in op 1 januari 2017 en loopt 
tot en met 31 december 2019.

De projectwerking krijgt vorm in een jaarlijks actieprogramma dat de provincie 
opmaakt en dat de projecten van de regionale landschappen en bosgroepen 
bundelt. Na goedkeuring door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) vormt dit 
jaarlijks actieprogramma de basis voor het opvolgen en financieren van de 
betrokken projecten. Na de goedkeuring door ANB maakt ANB het bijbehorende 
voorschot en saldo over aan de provincie die verder instaat voor de inhoudelijke en 
financiële afhandeling.

Voor het actieprogramma 2017 betreft het een bedrag van 296.414, waarvan 80% 
(zijnde 237.131 EUR) dit jaar (onder voorbehoud van betaling door ANB) als 



voorschot uitbetaald zal worden. De overige 20% wordt normaliter (en opnieuw 
onder voorbehoud van betaling door ANB), afhankelijk van de evaluatie van het 
jaarverslag, in 2017 uitbetaald. 

De middelen worden als volgt toegewezen:

- Regionaal Landschap de Voorkempen vzw:   31.051,00 EUR
- Regionaal Landschap Rivierenland vzw:   21.267,00 EUR
- Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw:     5.742,23 EUR
- Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete vzw:   24.748,53 EUR

- Bosgroep Antwerpen Noord vzw:   47.253,00 EUR
- Bosgroep Antwerpen Zuid vzw:   43.376,00 EUR
- Bosgroep Kempen Noord vzw:   82.606,24 EUR
- Bosgroep Zuiderkempen vzw:   40.370,00 EUR

--------------------
Totaal: 296.414,00 EUR

Projecten in uitvoering van provinciaal beleid:

Met dit verslag wordt een tweede reeks projecten voor een bedrag van 56.625 EUR 
voor het werkjaar 2017 ter goedkeuring voorgelegd.

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

1. Project ‘Natuur- en Landschapsherstel Schapenhagen: éénmalige 
natuurinrichtingsacties met nadruk op toegankelijkheid, puinopruiming en 
exotenbestrijding’
16.625 EUR aan vzw Natuurpunt Beheer 

Op 17 februari 2016 kocht Natuurpunt Beheer vzw 5 ha restgebied van de KMO-
zone Blauwe Steen. Dit gebied is in effectief overstromingsgebied gelegen en recent 
weerhouden als signaalgebied. In het najaar van2016 werd 2,7 ha aangeplant met 
een nieuw bos. Met deze subsidieaanvraag wil Natuurpunt de noodzakelijke 
volgende stap zetten in het toegankelijk maken van dit gebied door de aanleg van 
nieuwe wandelroutes die aansluiten bij bestaande trage w gen, het plaatsen van 
poorten en infoborden en het verwijderen van laatste restanten (zowel puin als 
exoten) van het vroegere waterzuiveringsstation. Ter hoogte van de Pauw 
hoevestraat komt een 'ontvangstruimte' voor de wandelaar, met fietsenstalling, 
picknickzone en infobord. Dit project past binnen de doelstelling van de Zuidrand, 
om werk te maken van een beleefbare open ruimte. De groenblauwe linten en het 
fijnmazig netwerk van trage wegen worden met deze acties versterkt.

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

2. Project ‘Licht op Groen’
40.000 EUR aan Universiteit Antwerpen

Het project Licht op Groen is een verkennend onderzoek rond de algemene 
vraagstelling hoe de kennis over de link natuur en gezondheid beter kan 
geïntegreerd worden in de eerstelijnszorg. 
Het globale doel van dit project is het uitwerken van een onderzoeksdesign in de 
provincie Antwerpen voor innovatief, interdisciplinair onderzoek naar de baten van 
natuur voor (preventieve en therapeutische) gezondheid(szorg) als nieuwe 
belangrijke bouwsteen van het maatschappelijk draagvlak voor (private en 



publieke) investeringen in natuur en groen. Daarbij rekening houdend met 
mogelijke gezondheidsrisico’s door nabijheid van natuur. 
Licht op Groen omvat verschillende activiteiten, resulterend in een geïntegreerde 
agenda voor toekomstig onderzoek en praktijk. 
Via literatuuronderzoek en stakeholdergesprekken wil deze studie bijdragen aan het 
vergroten van de kennis over de functionele ‘inzet’ (ruimtelijke spreiding, aanleg, 
beheer, gebruik, …) van natuur ten behoeve van menselijke gezondheid. 

Daarnaast wil deze studie aanbevelingen doen om gevalideerde kennis te 
integreren in opleidingen van professionals in verschillende disciplines via onderwijs 
en in de praktijk. 

Het project loopt over een periode van twee jaar en wordt afgesloten met een 
symposium op 4 oktober 2018.

Voor de provincie past dit onderzoek in de landschapsbeelden biodiversiteit en in de 
beleidslijn ‘inzetten van ecosysteemdiensten’.
Toenemende wetenschappelijke evidentie m.b.t. rechtstreekse baten van natuur 
voor gezondheid en dit zowel op individueel (de patiënt) als op groepsniveau (de 
gemeenschap) is van groot belang voor het behoud en de uitbreiding van het 
maatschappelijk draagvlak voor investeringen in natuur en groen. Daarenboven zal 
dit meer inzichten geven in de gewenste kenmerken van groen en natuur (locatie, 
aanwezige soorten, grootte, inrichting, gebruiksfuncties, beheer) van bestaande en 
nieuwe groengebieden. 

De desbetreffende bijlagen zijn elektronisch raadpleegbaar.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 oktober 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Goedgekeurd wordt de voorgebrachte verdeling van de gelden met betrekking tot 
de SO ANB:

- Regionaal Landschap de Voorkempen vzw:   31.051,00 EUR
- Regionaal Landschap Rivierenland vzw:   21.267,00 EUR
- Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw:     5.742,23 EUR
- Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete vzw:   24.748,53 EUR

- Bosgroep Antwerpen Noord vzw:   47.253,00 EUR
- Bosgroep Antwerpen Zuid vzw:   43.376,00 EUR
- Bosgroep Kempen Noord vzw:   82.606,24 EUR
- Bosgroep Zuiderkempen vzw:   40.370,00 EUR

--------------------
Totaal: 296.414,00 EUR

Artikel 2:
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 Natuurpunt Beheer ‘Natuur- en Landschapsherstel 

Schapenhagen: éénmalige natuurinrichtingsacties met nadruk op 
toegankelijkheid, puinopruiming en exotenbestrijding’

- Projectvoorstel Universiteit Antwerpen ‘Licht op Groen’
- Actieprogramma_RLBG_2017


