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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Rik Röttger Telefoon: 03 240 52 55

Agenda nr. 11/2 Mondiaal Beleid. Budget 2018. Artikel 160/64010126 
'subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking'. 
Samenwerkingsovereenkomst met Philippine Permaculture 
Association 2018-2021. Goedkeuring.

De provinciale regioprojecten zijn de belangrijkste ontwikkelingsprojecten binnen 
het mondiaal beleid van de provincie Antwerpen. Via deze projecten maken we een 
engagement van internationale solidariteit concreet waar en zetten we in op een 
structurele samenwerking met onze lokale partners met oog op :

- het versterken van de bestuurskracht van lokale besturen in de 
betrokken regio’s

- het inzetten op regionale ontwikkeling via het versterken van de sociale 
en economische positie van kansengroepen

- het werken aan afval en milieuproblematieken via sensibilisatie, educatie 
en beleidsondersteuning.

Het STEP/HOP-programma in de provincie Isabela, Filippijnen loopt ondertussen al 
9 jaar. De eerste drie jaar van het programma waren gericht op de nauwe 
samenwerking tussen de twee provincies Antwerpen en Isabela). Veel aandacht 
werd besteed aan de opleiding van lokale ambtenaren op het niveau van 
permacultuur. De keuze voor permacultuur werd gemaakt door het feit dat 
duurzame regionale ontwikkeling, een beter beleid en de versterking van de civiele 
maatschappij voor alle partijen centraal stond. Permacultuur was het werkkader 
voor duurzame ontwikkeling en vanuit het programma werd er gewerkt op het 
niveau van de provincie, de lokale universiteit en geselecteerde coöperatieven.

Het STEP-programma (Sustainable Technologies and Entrepreneurial Permaculture) 
bouwde geleidelijk capaciteiten op om mensen leiding en vertrouwen te geven met 
het ontwerpkader. Cabiokid was de partner die officieel het programma begeleide 
en de mensen opleidde op hun terreinen in Cabiao, Nueva Ecija. Geleidelijk aan 
nam het programma ook in Isabela vorm en werd er gewerkt aan de bouw van 
verschillende LRC (Learning Resource Centers) in de verschillende gemeenten in de 
provincie.

Na de eerste 6 jaar was de taak van Cabiokid ten einde en moest het programma in 
een nieuwe versnelling komen. Een nieuwe samenwerking werd opgemaakt met de 
PPA (Philippine Permaculture Association), die met het HOP (Higher Opportunities 
for Permaculture) werk ging maken van de duurzaamheid en leefbaarheid van de 
projecten. Deze samenwerking loopt nu drie jaar en heeft haar resultaten bereikt. 



- Er werd een nieuwe coöperatieve “AleAle” in het leven geroepen die de 
economische aspecten van de werking in handen houdt en hierdoor 
nieuwe werkgelegenheid heeft gecreëerd.

- De samenwerking heeft ook een PGS (Participatory Guarantee System) 
systeem opgebouwd dat momenteel onafhankelijk is. Dit systeem geeft 
accreditering en vorming aan boeren die omschakelen naar biologische 
landbouwpraktijken.

- Een lokale NGO (IPDC, Isabela Permaculture Development Center) werd 
opgericht en gecapaciteerd om de lokale verankering en verderzetting te 
verzekeren als deel van de exit strategie.

- Duurzaamheid heeft zich verankerd in tal van beleidskeuzes op lokaal en 
provinciaal niveau. (gemeentelijke milieubeleidsplannen, 
klimaatadaptatieprojecten, focus op organische landbouw, bosbeheer…).

Na 9 jaar kiezen we ervoor om, in overleg met onze lokale partner, een nieuwe fase 
te starten. Binnen de 3 grote regio’s in de Filipijnen (Mindanao, Luzon en Visayas) 
wil het programma de bestuurlijke capaciteit van lokale overheden, coöperaties en 
burgerbewegingen versterken om zo op een holistische en geïntegreerde manier te 
werken aan duurzame ontwikkeling. Via het uitbouwen van een kenniscentrum, 
ingebed in nationale netwerken en universiteiten zullen specifieke 
trajectbegeleidingen opgezet worden ten voordele van een duidelijk afgebakende 
doelgroep van lokale overheden, coöperaties en burgerbewegingen en scholen. Er is 
voor gekozen om samen te werken met besturen en organisaties die vanuit hun 
eigen missie en visie willen bijdragen aan een duurzamer en ecologische manier 
van leven.

Ter goedkeuring wordt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor 3 jaar 
voorgelegd.

De belangrijkste bepalingen van deze overeenkomst zijn:
 De periode: 1 april 2018 tot en met 31 maart 2021
 Het budget wordt voorzien op 140.000 euro per jaar onder voorbehoud van 

jaarlijkse goedkeuring door de provincieraad.
 Het projectkader voorziet activiteiten in 5 specifieke domeinen:

o Het uitbouwen van een lerend netwerk gericht op aspecten van 
duurzame ontwikkeling, sociale en economische rechten en 
klimaatsverandering.

o Het ontwikkelen van praktijkvoorbeelden en leermodules inzake 
duurzaam ondernemen en landontwikkeling als bijdrage binnen 
armoedebestrijding.

o Het promoten en ondersteunen van beleidsontwikkeling inzake lokale 
korte keten, duurzame vermarktingstrategieën en circulaire 
economie.

o Het focussen op leiderschap bij gemeentelijke duurzame 
beleidsplanning.

o Het werken aan kennisopbouw en expertise binnen het uitvoerend 
team van de lokale partner.

 De verantwoordelijkheden van elke partner worden omschreven.
 En de specifieke bepalingen voor verslaggeving, overleg, conflictregeling en 

informatiebeheer worden omschreven.

Goedkeuring wordt gevraagd om deze overeenkomst te laten ondertekenen door de 
heren provinciegriffier Danny Toelen en gedeputeerde Rik Röttger.

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 1 februari 2018.

De provincieraad van Antwerpen,



Gelet op artikel 43 van het provinciedecreet;

Gelet op het verslag van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Ingestemd wordt met de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst met de 
Philippine Permaculture Association voor de periode 2018-2021.


