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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Rik Röttger Telefoon: 03 240 52 55

Agenda nr. 11/1 Budget 2018. Machtigingskrediet 0390/64900000. 
Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. 
Aanwending krediet. Goedkeuring.

Algemeen

In het budget 2018 werd onder Budgetsleutel 0390/64900000 (Raming 
2018140443) - 'Subsidies voor leefmilieuprojecten' een krediet van 626.814 EUR 
uitgetrokken.

De verdeling van dit krediet dient ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
provincieraad. Na goedkeuring door uw raad zullen de afzonderlijke projecten aan 
de deputatie worden voorgelegd voor 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;

- Project 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 2018 betreft het een bedrag van 296.414, waarvan 80% 
(zijnde 237.131,19 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 2019 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

Project in uitvoering van provinciaal beleid:

Met dit verslag wordt een zevende reeks projecten voor een bedrag van 5.000 EUR 
voor het werkjaar 2018 ter goedkeuring voorgelegd.

Voor dit project zal een voorschot van 100% in 2018 uitbetaald worden op last van 
afrekening in 2019. 

1. Project ‘Een blik op de landschappen van nu en morgen - 10 jaar 
Regionale Landschappen in Provincie Antwerpen’
5.000 EUR aan Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete vzw

Binnen het provinciale meerjarenplan 2014 – 2019 wordt het werken aan een 
functionele groene infrastructuur als één van de prioriteiten geformuleerd, net als 
landschapszorg en het werken aan kwalitatieve beleefbare landschappen en het 
creëren van draagvlak voor het landschap, groen infrastructuur en biodiversiteit. 
De Antwerpse Regionale Landschappen vieren dit jaar hun 10de verjaardag. Al tien 
jaar lang spannen zij zich in om de landschappen van onze provincie in de 
belangstelling te brengen en er zorg voor te dragen.
Deze verjaardag willen de Regionale Landschappen aangrijpen om wederom de 
landschappen van de provincie Antwerpen onder de aandacht te brengen en ook 
vooruit te blikken op de landschappen van de toekomst.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 31 oktober 2018

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 2018, ingeschreven 
als machtigingskrediet - ‘Subsidie voor leefmilieuprojecten’.

Budgetsleutel 0390/64900000 (Raming 2018140443) - 'Subsidies voor 
leefmilieuprojecten'.


