
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 25 oktober 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 zesde reeks projecten voor een bedrag van 70.000 EUR 
voor het werkjaar 2018 ter goedkeuring voorgelegd.

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

1. Project ‘Een PPS voor PPS Overeenkomst provincie Antwerpen – 
Natuurpunt Studie m.b.t. samenwerking rond provinciaal prioritaire 
soorten 2018-2019’
30.000 EUR aan Natuurpunt Studie vzw
Met dit project is het de bedoeling een vervolg te bieden op de overeenkomsten 
2016-2017 en 2017-2018. 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.

2. Project ‘Grote Nete woud – Gebiedspotenties obv. Ecosysteemdiensten’
40.000 EUR aan Universiteit Antwerpen
Het bovenstroomse deel van de Grote Nete en haar zijrivieren is gekend omwille 
van haar natuurlijkheid en het rijke, zeer afwisselende landschap. Het gebied 
herbergt belangrijke natuurwaarden en bijzondere biotopen. Naast het herbergen 
van een enorme biodiversiteitswaarde, leveren deze gebieden tal van diensten. 
Naast meer gekende diensten zoals natuurbeleving, recreatie en de daarmee 



geassocieerde gezondheidseffecten, leveren ze ook regulerende diensten aan de 
maatschappij, zoals waterberging tijdens periodes van veel regen, vastlegging van 
CO2 uit de atmosfeer of aanvulling van grondwatervoorraden voor drinkwater. Deze 
talrijke functies van het landschap zijn echter niet steeds gekend waardoor ze 
dreigen verloren te gaan.

Uit vorige projecten hebben we geleerd dat ecosysteemdiensten ervoor kunnen 
zorgen dat de verbondenheid bij Open Ruimteprojecten tussen verschillende 
actoren in het gebied wordt vergroot, dat er meer begrip komt voor andere 
doelstellingen en standpunten en dat er sneller kan worden samengewerkt naar één 
doel. Via dit project willen we het samenwerkingsverband dat door de provincie 
werd opgestart in het kader van het strategisch project ‘Landschap in Actie’ 
continuïteit bieden zodat de verschillende partners binnen hun eigen projecten 
rekening kunnen houden met de eigenheid en de typische kenmerken van de 
streek. Om zo mee concrete invulling te geven aan het provinciale Natuur- en 
Landschapsbeleid. Dankzij dit project wordt bovendien de overgang gemaakt naar 
het Strategisch project ‘Het Grote Netewoud groeit verder…’ zodat dankzij de 
ontstane gemeenschappelijke inzichten er kan worden overgegaan naar concrete 
realisaties.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 4 oktober 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'.


