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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Jan De Haes Telefoon: 03 240 52 60

Agenda nr. 3/2 Budget 2019. Machtigingskrediet 0390/64900000. 
Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. 
Aanwending krediet. Goedkeuring.

Algemeen

In het budget 2019 werd onder Budgetsleutel 0390/64900000 (Raming 
2019140443) - 'Subsidie 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:

Actieprogramma 2019

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 2019 betreft het een bedrag van 296.414 EUR, waarvan 
80% 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 2020 
uitbetaald.

De middelen worden als volgt toegewezen:

- Regionaal Landschap de Voorkempen vzw:   31.608,00 EUR
- Regionaal Landschap Rivierenland vzw:   21.565,65 EUR
- Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw:     6.158,55 EUR
- Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete vzw:   24.748,53 EUR

- Bosgroep Antwerpen Noord vzw:   46.157,50 EUR
- Bosgroep Antwerpen Zuid vzw:   43.952,03 EUR
- Bosgroep Kempen Noord vzw:   81.853,74 EUR
- Bosgroep Zuiderkempen vzw:   40.370,00 EUR

--------------------
Totaal: 296.414,00 EUR

Actieprogramma 2018 

In 2018 werd door de raad, in zitting van 28 november 2018, volgende verdeling 
goedgekeurd 

- 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

Voor het actieprogramma 2018 werd op basis van deze verdeling 80% in 2018 als 
voorschot uitbetaald, de overige 20% wordt - onder voorbehoud van betaling door 
ANB en afhankelijk van de evaluatie van het jaarverslag - in 2019 uitbetaald. Op 
basis van bovenstaande verdeling zouden deze saldi dus uitbetaald worden:

- Regionaal Landschap de Voorkempen vzw:   6.210,2 EUR
- Regionaal Landschap Rivierenland vzw:   4.253,4 EUR
- Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw:   1.148,45 EUR
- Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete vzw:   4.949,71  EUR

- Bosgroep Antwerpen Noord vzw:   9.450,6 EUR
- Bosgroep Antwerpen Zuid vzw:   8.675,2  EUR
- Bosgroep Kempen Noord vzw:   16.521,25 EUR
- Bosgroep Zuiderkempen vzw:   8.074 EUR

--------------------



Totaal: 59.282,81 EUR

Aangezien Bosgroep Kempen Noord vzw echter voor de rapportage van 
actieprogramma 2018 2.342,54 EUR minder kosten rapporteerde, wordt dit bedrag 
- cf. de samenwerkingsovereenkomst met ANB - herverdeeld over de andere vzw’s 
à rato van de gepresteerde kosten. Dit geeft voor de saldi van 2018 volgende 
herverdeling:

- Regionaal Landschap de Voorkempen vzw:   7.431,44 EUR
- Regionaal Landschap Rivierenland vzw:   4.571,64 EUR
- Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw:   1.194,25 EUR
- Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete vzw:   4.949,71 EUR

- Bosgroep Antwerpen Noord vzw:   9.633,8 EUR
- Bosgroep Antwerpen Zuid vzw:   8.851,57 EUR
- Bosgroep Kempen Noord vzw:   14.178,71 EUR
- Bosgroep Zuiderkempen vzw:   8.471,69 EUR

--------------------
Totaal: 59.282,81 EUR

OORSPRONKELIJK 
SALDO 2018

SALDO 2018 NA 
HERVERDELING VERSCHIL

Regionaal Landschap de 
Voorkempen vzw 6.210,20 7.431,44 1.221,24
Regionaal Landschap 
Rivierenland vzw 4.253,40 4.571,64 318,24
Regionaal Landschap 
Schelde-Durme vzw 1.148,45 1.194,25 45,80
Regionaal Landschap 
Kleine & Grote Nete vzw 4.949,71 4.949,71 0,00
Bosgroep Antwerpen 
Noord vzw 9.450,60 9.633,80 183,20
Bosgroep Antwerpen Zuid 
vzw 8.675,20 8.851,57 176,37
Bosgroep Kempen Noord 
vzw 16.521,25 14.178,71 -2.342,54
Bosgroep Zuiderkempen 
vzw 8.074,00 8.471,69 397,69

TOTAAL 59.282,81 59.282,81 0,00

Projecten in uitvoering van provinciaal beleid:

Met dit verslag wordt een vierde reeks projecten voor een bedrag van 85.539 EUR 
voor het werkjaar 2019 ter goedkeuring voorgelegd.

Voor deze projecten zal de subsidie 100% in 2019 uitbetaald worden, op last van 
afrekening in 2020. 

1. Project ‘Opmaak film: de Slapende Reus tussen Nete en Aa’
2.000 EUR aan Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete vzw

Binnen het provinciale meerjarenplan 2014 – 2019 wordt het werken aan 
functionele groene verbindingen als een van de prioriteiten geformuleerd, net als 
landschapszorg en het werken aan kwalitatieve beleefbare landschappen en het 
creëren van draagvlak voor landschap, groene infrastructuur en biodiversiteit. Met 
dit projectvoorstel wil Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete voornamelijk aan 



de laatste van deze drie doelstellingen uitvoering geven door het maken en 
verspreiden van een film over de vallei van de Kleine Nete en de Kempense 
Heuvelrug, een aanzienlijk deel van het werkingsgebied. We bouwen hiermee 
verder aan een groeiende traditie van kwalitatieve natuur- en landschapsfilms die 
provincie Antwerpen, ANKONA en Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete reeds 
maakten in samenwerking met de lokale, Molse cineast Frans Verhoeven.

2. Project ‘PPS voor PPS’
30.000 EUR aan Natuurpunt Studie vzw

Met dit project is het de bedoeling een vervolg te bieden op de overeenkomst 2018-
2019. Als provinciebestuur hebben we nood aan actuele natuurdata (puntgegevens) 
over provinciale prioritaire soorten, EU-soorten, Vlaamse Prioritaire Soorten en 
puntgegevens over invasieve exoten 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 m.b.t. natuurstudie in de 
provincie Antwerpen in te zetten.

3. Project ‘Natuurinrichtingsproject: Opwaarderen van natuur en 
belevingswaarde in Papendonkbos en Klein-Zwitserland’
30.008 EUR aan Natuurpunt Beheer vzw

De projectgebieden Papendonkbos (deelgebied van de Grote Boshoek) te Lint en 
Klein-Zwitserland te Mortsel zijn gelegen in de Zuidrand van Antwerpen. Zowel naar 
natuurontwikkeling als de beleefbaarheid van het landschap staan beide projecten 
nog in hun kinderschoenen. Met de geplande bosomvorming in het Papendonkbos 
en het graslandherstel en hakhoutbeheer in Klein-Zwitserland willen we de 
natuurwaarde in beide gebieden vooruit laten gaan. De natuurbeleving zal een 
grote boost krijgen bij de inrichting van het laarzenpad in het Papendonkbos en het 
verbeteren van het wandelpad en de veiligheid in Klein-Zwitserland. Op deze wijze 
dragen de projecten bij aan de doelstellingen m.b.t. beleefbare en kwalitatieve 
open ruimte in de Zuidrand.

4. Project ‘Vervolgtraject CircuIT 2.0: Circulaire strategiebepaling, 
draagvlakcreatie en implementatie circulair aankopen van ICT’
23.531 EUR aan Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw

Met dit vervolgtraject CircuIT 2.0 gaat BBL samen met de Provincie Antwerpen aan 
de slag om een strategie uit te tekenen voor de toepassing van circulariteit in de 
werking

van het departement ICT en betrokkenen. Door de voorstelling en bespreking van 
verschillende mogelijke circulaire strategieën, de bijbehorende doelstellingen en 
hun toepassing in de context van de huidige en gewenste werking, wordt meteen 
ingezet op het creëren van draagvlak bij de verschillende interne diensten, in het 
bijzonder de departementen ICT, Logistiek en binnen de diensten Begroting en 
Boekhouding. Om uiteindelijk, wanneer de brede strategie is afgestemd, de 
gekozen circulaire strategieën en doelstellingen te vertalen naar en te 
implementeren in de op te maken ICT-aankoopdossiers. Zo worden de relevante 
clausules uit het standaardbestek (project CircuIT, 2018) effectief gebruikt voor de 
ICT-aankoopdossiers en wordt het circulair aankoopproces ingebed in de 
organisatie.



Dit project geeft uitvoering aan de provinciale engagementen binnen de green deal 
‘circulaire economie’.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 november 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Goedgekeurd wordt de voorgebrachte verdeling voor 2019 van de gelden met 
betrekking tot de SO ANB:

- Regionaal Landschap de Voorkempen vzw:   31.608,00 EUR
- Regionaal Landschap Rivierenland vzw:   21.565,65 EUR
- Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw:     6.158,55 EUR
- Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete vzw:   24.748,53 EUR

- Bosgroep Antwerpen Noord vzw:   46.157,50 EUR
- Bosgroep Antwerpen Zuid vzw:   43.952,03 EUR
- Bosgroep Kempen Noord vzw:   81.853,74 EUR
- Bosgroep Zuiderkempen vzw:   40.370,00 EUR

--------------------
Totaal: 296.414,00 EUR

Artikel 2: 
Goedgekeurd wordt de voorgebrachte herverdeling van het saldobedrag van 2018 
met betrekking tot de SO ANB.

- Regionaal Landschap de Voorkempen vzw:   7.431,44 EUR
- Regionaal Landschap Rivierenland vzw:   4.571,64 EUR
- Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw:   1.194,25 EUR
- Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete vzw:   4.949,71 EUR

- Bosgroep Antwerpen Noord vzw:   9.633,8 EUR
- Bosgroep Antwerpen Zuid vzw:   8.851,57 EUR
- Bosgroep Kempen Noord vzw:   14.178,71 EUR
- Bosgroep Zuiderkempen vzw:   8.471,69 EUR

--------------------
Totaal: 59.282,81 EUR

Artikel 3:
Goedgekeurd wordt de voorgebrachte verdeling van het krediet 2019, ingeschreven 
als machtigingskrediet - ‘Subsidie voor leefmilieuprojecten’.

Budgetsleutel 0390/64900000 (Raming 2019140443) - 'Subsidie voor 
leefmilieuprojecten'.


