
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 26 september 2019

Verslag van de deputatie

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

Agenda nr. 3/6 EVAP AK. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van het 
EVAP Arboretum Kalmthout vzw. Goedkeuring.

Artikel 221 van het provinciedecreet bepaalt dat elk provinciaal verzelfstandigd 
agentschap in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de 
provincieraad een evaluatierapport opmaakt over de uitvoering van 
samenwerkingsovereenkomst. Dit rapport omvat ook een evaluatie van de 
verzelfstandiging. De provincieraad spreekt zich binnen de drie maanden uit over 
deze evaluatie.

Concreet wordt, nadat de besluitvorming binnen de verzelfstandigde entiteiten werd 
afgerond, de evaluatierapporten van alle APB’s en EVAP’s voorgelegd aan de 
provincieraad in vergadering van heden (18 entiteiten).

In casu wordt aan uw raad het evaluatierapport van het EVAP Arboretum Kalmthout 
vzw voorgelegd. De Algemene Vergadering van het EVAP heeft in haar vergadering 
van 21 mei 2019 het evaluatierapport goedgekeurd.

Het rapport bevat samengevat de volgende elementen:
• Een situering van de huidige context en werking 
Wat doet het EVAP?
• De keuze en redenen voor de verzelfstandiging
Zijn die redenen van deze verzelfstandiging nog steeds aanwezig?
Heeft de verzelfstandiging bijgedragen tot de realisatiegraad van de doelstellingen 
en actieplannen?
• Een overzicht van de financiële situatie op het einde van de vorige 
legislatuur.
Dit bevat een opgave van de dotatie 2018, het aantal VTE en de opgebouwde 
reserves einde 2018.
• Een slotconclusie over de verzelfstandiging

Evaluatierapport:

1. Situering EVAP Arboretum Kalmthout vzw 

Arboretum Kalmthout is een 12,5 ha groot groendomein gelegen in Kalmthout, in 
het noorden van de provincie Antwerpen. Deze bomen- en plantentuin heeft een 
collectie van meer dan 7.000 plantensoorten uit de hele wereld.



Arboretum Kalmthout is ontstaan als privé-initiatief. In 1978 werd een vzw met 
dezelfde naam opgericht die instond voor de openstelling voor bezoekers en de 
exploitatie van het domein. In 1986 verwierf de provincie Antwerpen het domein, 
de openstelling en de exploitatie bleven in handen van de bestaande vzw.  

Ingevolge het Provinciedecreet werd de vzw Arboretum Kalmthout op 1 januari 
2013 omgevormd tot het EVAP Arboretum Kalmthout vzw.

Het EVAP ressorteert onder het departement Vrije Tijd .

2. De keuze van de verzelfstandiging

Het provinciedecreet bepaalt dat, wanneer een rechtspersoon aan één van 
onderstaande voorwaarden voldoet, deze rechtspersoon een organisatie is belast 
met taken van provinciaal belang:  
- een of meer van zijn organen bestaan voor meer dan de helft uit 
provincieraadsleden of leden van de deputatie van de provincie in kwestie of de 
leden van de organen worden voor meer dan de helft aangewezen of voorgedragen 
door die personen; 
- de provincie of haar vertegenwoordigers beschikken over de meerderheid 
van de stemrechten in een of meer van zijn organen; 
- zijn financiële middelen vallen voor meer dan de helft ten laste van het 
provinciebudget. 
Aangezien de financiële middelen van de vzw voor meer dan de helft afhankelijk 
was van de provincie Antwerpen was vanaf 2013 een omvorming tot een 
organisatievorm zoals voorzien in het provinciedecreet noodzakelijk.

Bovendien neemt de vzw beleidsuitvoerende taken van het provinciale groenbeleid 
op:  
- het versterken van de provinciale identiteit van de provinciale 
groendomeinen, rekening houdend met het regionale profiel en de lokale fysieke 
potenties en mogelijke samenwerkingsverbanden; 
- het verhogen van een gevarieerd en complementair aanbod aan provinciale 
groendomeinen ten behoeve van meer mogelijkheden tot natuurrecreatie, rekening 
houdend met doelgroepen, regionale indeling en de mate van recreatiedruk; 
- het verbeteren van de kwaliteit van het beheer van het levend erfgoed 
enerzijds ter bescherming en verdere uitbreiding van dit erfgoed en anderzijds om 
de uitstraling van de provinciale groendomeinen verder te versterken. 

Arboretum Kalmthout vzw heeft om zijn activiteiten te bekostigen allerlei semi-
commerciële activiteiten ontwikkeld zoals een cadeau- & boekenshop, een cafetaria 
en een plantencentrum. Om deze activiteiten maximaal te kunnen ondersteunen en 
de inkomsten maximaal te kunnen benutten, is gekozen voor een organisatievorm 
die hier het beste bij aansluit. Het voeren van een eigen boekhouding is daarbij 
vereist.  
Bovendien biedt deze verzelfstandiging ook de mogelijkheid/wens om de bestaande 
(belangeloze) deskundigheid verder te betrekken bij de werking van het arboretum. 

Op basis van voormelde redenen viel de keuze als organisatiestructuur op een 
extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm (EVAP). 

3. Realisatie van de doelstellingen, actieplannen en acties

Het EVAP heeft tijdens de afgelopen legislatuur de gestelde doelstellingen 
verwezenlijkt en haar acties gerealiseerd. Het gaat dan over de volgende 
actieplannen en acties: 



Actieplan: We ontwikkelen waar gewenst en relevant, commerciële faciliterende 
activiteiten zoals het verkopen en verhuren van goederen, diensten en 
infrastructuur ter (financiële) ondersteuning van de verdere kwaliteitsvolle uitbouw 
van onze provinciale domeinen en producten/diensten. 

Actieplan: Het provinciale vrijetijdsaanbod omvat een belangrijk aandeel educatie 
en beleving, waarvan natuureducatie en natuur- en erfgoedbeleving uitgesproken 
voorbeelden zijn. We willen daarmee binnen het kader van levenslang leren, 
duurzame attitudes en competenties ontwikkelen bij elke burger. 

Actieplan: In een context van schaarse ruimte nemen we onze verantwoordelijkheid 
op wat betreft de toenemende nood aan omgevingsrecreatie en toegankelijke 
groene ruimte. Als bovenlokaal bestuur zetten we daarom in op ons eigen aanbod 
via de provinciale recreatie- en groendomeinen en op het stimuleren van derden tot 
gelijkaardige initiatieven, maar gaan we ook resoluut voor het beschermen, 
behouden, ontsluiten en toegankelijk maken van het landschappelijk, natuurlijk en 
levend erfgoed. 

Actieplan: We werken publieksgericht waarbij we een recreatief en toeristisch 
vrijetijdsaanbod realiseren, zowel in eigen beheer als door het stimuleren en 
ondersteunen van derden. 

Actie: Infrastructuur Arboretum. We verbeteren, (her)inrichten en houden de 
infrastructuur van het provinciaal groendomein Arboretum Kalmthout in stand. 
Actie: We richten een cafetaria met terras in, een cadeau- en boekenshop en een 
plantencentrum en zorgen voor een aanbod van verhuurbare ruimtes, met focus op 
een totaalbeleving, ook in het onthaalcentrum van het domein. 
Actie:  We werken een jaarlijks aanbod en programma uit voor de bezoekers van 
Arboretum 
Kalmthout. Voor het publiek openstellen van het provinciaal groendomein 
Arboretum Kalmthout. Inrichting van een jaarlijks programma van cursussen, 
workshops, lezingen en andere educatief-/wetenschappelijke activiteiten rondom 
botanie en horticultuur in de breedst mogelijk zin. Daarnaast ook de inrichting van 
een jaarlijks programma van artistieke tentoonstellingen, culturele activiteiten en 
evenementen. 
Actie collectie: We beheren en versterken de unieke plantencollectie. 

4. Financiële situatie

Het betreft een positieve situatie hetgeen blijkt uit het navolgend overzicht einde 
legislatuur:

Dotatiebedrag 2018            Aantal VTE Opgebouwde reserves 
eind 2018

        380 724           14,4           819 356,42

5. Eindconclusie

Eindconclusie van het ingediend evaluatierapport is dat de huidige organisatievorm 
als positief wordt beoordeeld. Deze structuur is te behouden omdat het heeft 
bijgedragen tot het behalen van de doelstellingen en algemeen beheer. De redenen 
die destijds aan de basis lagen van de keuze voor deze organisatiestructuur blijven 
nog steeds relevant zoals voldoende flexibiliteit om activiteiten te kunnen 
organiseren in een semi-commerciële omgeving, de mogelijkheden voor 
samenwerking met andere partners, het bekomen van subsidies, het betrekken van 



belangloze deskundigen, de reservevorming en het plannen van investeringen. Het 
EVAP adviseert dan ook de provincieraad om het EVAP Arboretum Kalmthout vzw in 
zijn huidige organisatievorm als extern verzelfstandig agentschap in 
privaatrechtelijke vorm te behouden. 

De deputatie stelt aan uw provincieraad voor om het evaluatierapport goed te 
keuren. De deputatie stelt tevens voor dat de huidige organisatievorm van het 
EVAP ongewijzigd blijft voor de duur van deze legislatuur aangezien het rapport 
aantoont dat de huidige organisatievorm heeft bijgedragen om de provinciale taken 
optimaal te behartigen.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 september 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 221 van het provinciedecreet;

Overwegende dat het bovenstaande evaluatierapport van het extern 
verzelfstandigd agentschap EVAP Arboretum Kalmthout vzw aantoont dat de 
huidige organisatievorm heeft bijgedragen om de provinciale taken optimaal te 
behartigen;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Goedgekeurd wordt het evaluatierapport over de verzelfstandiging van het EVAP 
Arboretum Kalmthout vzw tijdens de afgelopen legislatuur. 

Artikel 2:
De provincieraad beslist om het Arboretum Kalmthout vzw te behouden in zijn 
huidige organisatievorm als extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke 
vorm.


