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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/4 Investeringssubsidie Proefstation Sint-Katelijne-Waver. 
Goedkeuring.

Bestuurlijke voorgeschiedenis
Op 13 december 2018 ging de deputatie principieel akkoord met een cofinanciering 
van 800.000 EUR aan het investeringsproject ‘uitbreiding van serres, aanpassing 
van bestaande serres, bijbehorende nieuwe energie-installaties, bijbehorende 
nieuwe en innovatieve waterinstallaties, opstart bio en composteringsunit, 
uitbreiding van de loods vollegrondsgroenten en aanpassingen aan de infrastructuur 
in bestaande loodsen en burelen’ van het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) 
vzw.

De totale projectkost bedraagt 7.600.000 EUR. De sector draagt zelf via een 
overeenkomst met BelOrta de helft (3.800.000 EUR) van de totale kost.
De Vlaamse overheid draagt, via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) 
3.000.000 EUR bij.

Aan de Provincie Antwerpen wordt gevraagd de resterende financiering van 
800.000 EUR te voorzien.

De provincieraad van 29 maart 2019 gaf goedkeuring aan volgende 
budgetwijziging:

’15. De uitgaven investeringen woonbeleid van de Dienst Economie, 
Innovatie en Samenleven verminderen om tegelijk de uitgaven van de dienst 
Landbouw- en Plattelandsbeleid met hetzelfde bedrag te vermeerderen. De 
middelen zullen uitgekeerd worden als een investeringssubsidie aan het 
Proefstation voor de Groenteteelt in St-Katelijne-Waver (PSKW). Met dit 
investeringsdossier wenst PSKW de nood aan afdelingen te lenigen en de 
schaalgrootte is ook nodig om een praktijkrelevante nieuwe energie-
installatie (WKK en zonnepanelen) te installeren naast ook bijkomende 
wateropslag. De totale projectkost bedraagt 7.600.000,00 EUR waarvan de 
sector de helft draagt, het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds 3 miljoen 
euro en de Provincie Antwerpen voorziet de resterende financiering.’

Hierbij werd 800.000,00 EUR verschoven van het investeringsbudget van de Dienst 
Economie, Innovatie en Samenleven naar het investeringsbudget van de Dienst 
Landbouw- en Plattelandsbeleid, die hiervoor gebruik maakt van het 
ramingsnummer 2019000735 van de Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa. 
Dit werd aangemaakt om technisch-financiële redenen in samenspraak met de 
dienst Begroting.

Toelichting van de investering



Het Proefstation voor de Groententeelt (PSKW) is een onderzoeksinstelling gericht 
op onderzoek, ontwikkeling en innovatie van de groentesector. Het heeft als missie 
het collectief van de productiesector van groenten te ondersteunen in het streven 
naar een toekomstgerichte, innovatieve, concurrentiële en duurzame positie via 
praktijk- en toegepast onderzoek, activiteiten ter bevordering van de 
kennisdoorstroming en voorlichting. Daartoe wordt nieuwe kennis ontwikkeld en 
samen met bestaande kennis gevaloriseerd in praktijktoepassingen en verspreid op 
een proactieve wijze naar de sector toe.

Het PSKW geeft zo mee uitvoering aan het glastuinbouwbeleid van de Provincie 
Antwerpen dat onder meer inzet op verduurzaming van de glastuinbouwsector en 
reconversie van glastuinbouwbedrijven.

Het voorliggende investeringsproject ‘uitbreiding van serres, aanpassing van 
bestaande serres, bijbehorende nieuwe energie-installaties, bijbehorende nieuwe en 
innovatieve waterinstallaties, opstart bio en composteringsunit, uitbreiding van de 
loods vollegrondsgroenten en aanpassingen aan de infrastructuur in bestaande 
loodsen en burelen’ heeft als doel het onderzoek te versterken. Het PSKW kampt 
met een tekort aan afdelingen om het onderzoek correct te kunnen uitvoeren. 
Veelal worden proeven te dicht op elkaar geplaatst of kunnen ze niet uitgevoerd 
worden wegens plaatsgebrek.

Met dit investeringsdossier wenst PSKW de nood aan afdelingen te lenigen en de 
schaalgrootte is ook nodig om een praktijkrelevante nieuwe energie-installatie 
(WKK en zonnepanelen) te installeren naast ook bijkomende wateropslag.

Het project omvat:
 Het bouwen van een nieuwe kas
 Nieuwe energie-installatie
 Nieuwe waterinfrastructuur
 Opstart afdeling bio en vernieuwen infrastructuur op de site Muilshoek.
 Composteerinstallatie en toebehoren
 Nieuwe loods voor de afdeling vollegrond
 De nodige grond-, beton- en wegeniswerken en aanpassingen aan de 

bestaande infrastructuur

Modaliteiten van de subsidie
De subsidie wordt uitbetaald als een 100% terugvorderbaar voorschot dat in 1 
schijf uitbetaald wordt aan Proefcentrum voor de Groetenteelt vzw, 
Duffelsesteenweg 101, 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De verantwoordingsstukken worden ingediend voor de uitbetaling van het 100% 
terugvorderbaar voorschot (aanvraagdossier), tijdens uitvoering van het project 
(tussentijdse rapportering) en na oplevering van het project.

Aanvraagdossier in te dienen voor uitbetaling van het 100% terugvorderbaar 
voorschot van de investeringssubsidie tegen 31/8/2019:

 VLIF dossier inclusief budget.
 Toekenning door Vlaanderen van de VLIF-steun.
 Verslag van de laatste algemene vergadering.
 De statuten en hun wijzigingen.

Verantwoordingsstukken in te dienen tijdens de uitvoering van de investering 
(tussentijdse rapportering):
De rapportage zoals gevraagd door VLIF. Deze rapportage wordt telkens bij 
besteding van één vierde van het budget uitgevoerd.



Verantwoordingsstukken in te dienen op de eerstvolgende 31 maart die volgt op de 
oplevering van het project en dit den laatste op 31/3/2024:

 Een gedetailleerde staat van inkomsten en uitgaven van het project 
ondertekend door de daartoe bevoegde personen

 Een volledig inhoudelijk verslag over het verloop van de investering
 Bewijsstukken van communicatie waaruit blijkt dat de provincie Antwerpen 

als ondersteunende overheid optreedt

Bijkomende voorwaarden:
De subsidietrekker vermeldt, vanaf de toekenning van de subsidie, het 
provinciebestuur als ondersteunende overheid op duidelijke wijze en in redelijke 
verhouding met andere ondersteunende overheden en sponsors.
De subsidietrekker laat door de provincie Antwerpen aangeduide personen toe om 
ter plaatse na te gaan of het project plaatsvindt zoals voorgesteld bij de aanvang 
en verleent hen toegang tot alle documenten en informatie die zij daartoe 
noodzakelijk achten.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 6 juni 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Beslist wordt om de subsidie van 800.000 EUR aan het Proefstation Sint-Katelijne-
Waver ter co-financiering van de investering voor ‘uitbreiding van serres, 
aanpassing van bestaande serres, bijbehorende nieuwe energie-installaties, 
bijbehorende nieuwe en innovatieve waterinstallaties, opstart bio en 
composteringsunit, uitbreiding van de loods vollegrondsgroenten en aanpassingen 
aan de infrastructuur in bestaande loodsen en burelen’ goed te keuren.


