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Agenda nr. 4/1 Budget 2019. Exploitatiebudget. Beleidsdomeinen Economie, 
Streekbeleid en Europa. Budgetsleutel 0500/64900000. 
Subsidiëring van het provinciaal economisch beleid. 
Verlenging afrekeningsperiode voor het project ‘AGHRANT’ 
(vzw PSKW). Goedkeuring.

In bijgaand verslag wordt gevraagd in te stemmen met de verlenging van de 
afrekeningsperiode van het project ‘AGHRANT’ in het kader van het verdeelkrediet 
‘subsidiëring provinciaal economisch beleid’.

Subsidiëring van het provinciaal economisch beleid

 AGHRANT. Expertiseopbouw en Europese samenwerking voor meer eco-
innovaties in land- en tuinbouw (deelbudget 77.050 EUR). Verlenging 
afrekeningsperiode.

Het is voor individuele praktijkcentra niet evident om toegang te vinden tot 
Europese projecten waarbij grotere consortia nodig zijn. Indien het toch zou lukken 
om als individueel praktijkcentrum aan te sluiten, wordt de inhoud van het project 
volledig door die grotere consortia bepaald. Doel van dit projectvoorstel is de 
krachten te bundelen van de 4 praktijkcentra in de provincie Antwerpen om 
kennisuitwisseling en netwerkvorming te versterken en in te zetten op het 
gezamenlijk uitwerken van Europese onderzoeks- en samenwerkingsprojecten.
De 4 praktijkcentra zijn: Proefcentrum Hoogstraten (PCH), Hooibeekhoeve (HH), 
Proefbedrijf Pluimveehouderij (PV) en Proefstation voor de Groenteteelt Sint-
Katelijne-Waver (PSKW).

Onderstaande thema’s zijn in onderling overleg geselecteerd om als gezamenlijk 
project goedgekeurd te krijgen. Deze lijst is niet-limitatief en kan nog worden 
gewijzigd en/of aangevuld worden in gezamenlijk overleg:

 Innovatieve technieken uit fundamenteel onderzoek implementeren met oog 
op het verduurzamen van de land- en tuinbouw.

 Praktijkonderzoek en demonstratie/communicatie in samenwerking met de 
sector voor een emissie-armere en energie-efficiëntere land- en tuinbouw.

 Praktijkonderzoek en demonstratie/communicatie in samenwerking met de 
sector ten behoeve van klimaatadaptatie – en mitigatie in de land- en 
tuinbouw (climate smart agriculture): 

o waterschaarste, wateroverlast, sluiten van waterkringlopen
o klimaatrobuuste, veerkrachtige land- en tuinbouw: versterken 

functionele agrobiodiversiteit, verhoogde ecosysteemdiensten



De praktijkcentra hebben sinds 2015 met de steun van de Provincie Antwerpen een 
gezamenlijke projectcoördinator in dienst - die om praktische redenen  - bij 1 
praktijkcentrum (PSKW) op de loonrol staat. De praktijkcentra wensen deze 
samenwerking te bestendigen en bovendien meer zichtbaarheid te geven. Dankzij 
de inzet van de gezamenlijke projectcoördinator werden reeds 7 gezamenlijke 
projectdossiers ingediend in verschillende Vlaamse en Europese programma’s 
(PDPO, EFRO Vlaanderen, Interreg Noordwest Europa, LIFE Environment,…). 
Hiermee werd een goede basis gelegd voor een verdere samenwerking voor het 
uitwerken en opstarten van nieuwe Europese onderzoeks- en 
samenwerkingsprojecten.

De Dienst Economie, Innovatie en Samenleven ontving op 24 oktober 2019 een 
vraag van de directeur van de vzw Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) tot 
verlenging van de afrekeningsperiode van de projectsubsidie 2018.  In concreto 
vraagt PSKW om de huidige afrekeningsperiode – die loopt tot 31 oktober 2019 – te 
verlengen met 2 maanden tot en met 31 december 2019. Hiervoor werd volgende 
motivering opgegeven:

- Omwille van het langdurig ziekteverlof van de projectcoördinator (tot 31 
oktober 2019) werden de activiteiten van AGHRANT slechts in beperkte 
mate uitgevoerd;

- Omwille van het zeer specifiek karakter van deze functie was het ook niet 
mogelijk om een tijdelijke vacature open te stellen. Bovendien zou de 
inwerktijd in deze functie zeer lang zijn en een dergelijk profiel is ook niet 
zomaar te vinden op de arbeidsmarkt.

Gelet op bovenstaande motivering wordt voorgesteld om aan de vzw Proefstation 
voor de Groenteteelt (PSKW)  – in afwijking van artikel 3 van het provinciaal 
reglement van 16 december 2010 – een verlenging van de afrekeningstermijn toe 
te staan van 2 maanden. De subsidietrekker dient uiterlijk ten laatste op 31 
december 2019 de verantwoordingsstukken voor te leggen aan de Dienst 
Economie, Innovatie en Samenleven.

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:

Enig artikel:
Ingestemd wordt om in afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 
december 2010 betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming 
door subsidietrekkers de termijn van voorlegging van verantwoordingsstukken te 
verlengen tot en met 31 december 2019 ten behoeve van de vzw Proefstation voor 
de Groenteteelt (project ‘AGHRANT. Expertiseopbouw en Europese samenwerking 
voor meer eco-innovaties in land- en tuinbouw’), zoals toegekend en uitbetaald op 
het budget 2018 door deputatie van 14 november 2018 (ramingsnummer 
2018160135).


