
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 22 maart 2018

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.

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.

Met dit verslag wordt een tweede reeks projecten voor een bedrag van 49.995 EUR 
voor het werkjaar 2018 ter goedkeuring voorgelegd. 

Voor deze projecten zal een voorschot van 50% in 2018 uitbetaald worden en een 
saldo (resterende 50%) bij afwerking van het project grotendeels in 2019.

1. Project ‘opmaak van een uitvoeringsplan trage wegen voor de 
Rupelstreek’ 
20.000 EUR aan Regionaal Landschap Rivierenland

Het doel van het project is de opmaak van uitvoeringsplannen voor trage wegen 
voor de gemeenten van de Rupelstreek op basis van de bestaande 
tragewegenplannen. Het tragewegenplan bevat alle trage wegen in het 
projectgebied met hun huidige situatie, adviezen voor herstel en een codering in 
het kader van uitvoeringsmogelijkheden en prioriteitenstelling. Uiteraard hoort hier 
ook een GIS-bestand bij dat kan opgenomen worden in het Tragewegenregister. 
Het uitvoeringsplan bevat een actieplan, een timing van de uitvoering en een 
financieringsplan i.v.m. de inrichting van trage wegen. Dit trage wegenproject geeft 
uitvoering aan het gebiedsprogramma van het strategisch project Rupelstreek.

Binnen de 5 Rupelgemeenten worden in dit project 4 deelgebieden geselecteerd. 
Per deelgebied subsidieert de Provincie Antwerpen 5.000 EUR aan de regionale 
organisaties.  Elk gemeentebestuur betaalt een bijdrage per deelgebied (zie onder).  
Dit werd goedgekeurd door de verschillende colleges van burgemeester en 
schepenen.  Dat maakt financieel de volgende verdeling.



Aantal 
deelgebieden

Naam van 
(deel)gemeenten

Subsidie 
provincie

Bijdrage 
gemeenten

RL Rivierenland 4 Schelle, 
Hemiksem, Niel, 
Boom, Rumst 
(Reet)

20.000 24.075

2. Project ‘Voorkomen van teken in de Antwerpse stadsrand. 
Beleidsaanbevelingen voor planning van ecologische corridors en mbt 
groen en gezondheid.’
10.000 EUR aan Universiteit Antwerpen, Onderzoeksgroep Evolutionaire 
Ecologie, Departement Biologie 

In een 30-tal gebieden rondom Antwerpen (waaronder bv. de provinciale domeinen 
Rivierenhof en Hof van Leysen) zijn recent teken verzameld. Binnen dit projecten 
worden analyse uitgevoerd op aantallen, type van vindplaats (dit gaat zowel om 
intrinsieke gebiedskenmerken (oppervlakte, habitatkenmerken) als 
landschappelijke kenmerken (verstedelijkingsgraad in de omgeving, isolatiegraad), 
voorkomen van de Borrelia bacterie die de ziekte van Lyme kan veroorzaken,… 
Deze analyses worden vertaald naar beleidsaanbevelingen voor toekomstig beheer 
van natuur- en groengebieden (en hun recreatief medegebruik) en de planning van 
ecologische corridors. Deze beleidsaanbevelingen zullen bekend gemaakt worden 
via een rapport en een workshop/symposium.
Deze kennisopbouw past verder ook binnen de algemene kennisopbouw inzake 
groen en gezondheid waarin de provincie investeert samen met de universiteit 
Antwerpen.

3. Project Onderzoek naar ruimtegebruik van de kolonie Ingekorven 
vleermuizen te Herentals
19.995 EUR aan Natuurpunt Studie vzw

In 2018 zal er verlichting geplaatst worden langs de fietssnelweg F106 Herentals-
Westerlo-Hulshout. Deze fietssnelweg doorkruist voor een deel een heel belangrijk 
leefgebied van de Europees beschermde Ingekorven vleermuis, die ook op de lijst 
van Provinciale Prioritaire Soorten staat. In Vlaanderen zijn slechts 7 kraamkolonies 
van de Ingekorven vleermuis bekend. Drie daarvan bevinden zich in de provincie 
Antwerpen; zij huisvesten niet minder dan 75% van de gekende zomerpopulatie 
van deze soort in Vlaanderen. De kraamkolonie in Herentals is met ruime 
voorsprong de grootste.  
De bedoeling van dit project is om te kijken hoe de dieren uit de kraamkolonie 
reageren op deze situatie. Kruisen ze het fietspad nog, en zo ja, waar? Tegelijk is 
het de bedoeling om een beter beeld te krijgen op de jachtgebieden en het 
landschapsgebruik van de dieren. Er is immers nog nauwelijks iets gekend over het 
ruimtegebruik van de Ingekorven vleermuizen van Herentals. Deze kennis is 
cruciaal om ingrepen, zoals de plaatsing van verlichting, in de nabijheid van de 
kolonie te beoordelen.
Het project wil aan de hand van 4 onderzoeksluiken meer kennis verzamelen:
Luik 1: Door middel van zenderonderzoek zal getracht worden het ruimtegebruik 
van de Ingekorven vleermuis in Herentals in de (ruime) omgeving van de kolonie te 
bepalen.
Luik 2: Via telpoorten en automatische detectoren aan de kolonieplaats te Herentals 
zal onderzocht worden wanneer en in welke richting de dieren de kolonie verlaten.
Luik 3: Onderzoek met warmtecamera / restlichtversterker / batdetector rond de 
kolonie + t.h.v. fietspad
Luik 4: zenderonderzoek voor het opsporen van mogelijke nieuwe nevenkolonies.

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



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

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


