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Agenda nr. 4/3 Eenmalige subsidie voor Coördinatie Centrum Biologische 
Teelt. Goedkeuring.

Een van de doelstellingen van het provinciaal landbouwbeleid is het verhogen van 
kennis en expertise in de landbouwsector om via ondernemerschap, innovatie en 
samenwerking de transitie naar een duurzaam agrocomplex te stimuleren.

Om die redenen vraagt de dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid aan de 
provincieraad om net als in 2018 een subsidie van 6.000 euro te verlenen aan het 
Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting biologische teelt 
(CCBT vzw) voor de organisatie van de Netwerkdag ‘Techniek in de bio tuinbouw’ 
die zal plaatsvinden in september. Deze dag is een gezamenlijke organisatie door 
enkele partners van CCBT en is een unieke demonstratie- en informatiedag voor 
kleine en middelgrote bedrijven uit de biologische tuinbouwsector.

In de derde editie, die in Vlaams-Brabant plaatsvond in 2018, tekenden meer dan 
400 personen present. Ze vertegenwoordigden een aanzienlijk deel van de Vlaamse 
biologische sector van 514 bedrijven. Op algemene vraag van de sector wil CCBT in 
2020 opnieuw een succesvol programma aanbieden, ditmaal in de provincie 
Limburg (waarmee het ineens ook vastligt dat CCBT in 2022 naar Antwerpen trekt). 
Ook de andere Vlaamse provincies worden uitgenodigd om een steentje bij te 
dragen aan deze dag, in de vorm van een subsidie van 6.000 euro. De logo’s van 
de provincie zullen daarbij duidelijk zichtbaar zijn op de uitnodiging en tijdens de 
dag zelf.

De subsidie volgt qua betalings- en rapporteringsmodaliteiten de procedure van de 
nominatim subsidies. Ze wordt uitbetaald als 100 % terugvorderbaar voorschot en 
verantwoord met een inkomsten- en uitgavenstaat en een activiteitenrapport tegen 
31 augustus 2021.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 27 februari 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:



Goedgekeurd wordt om de dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid toe te staan in 
het boekjaar 2020 een subsidie van 6.000 euro aan het Coördinatiecentrum 
praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt (CCBT) te verlenen 
onder het ARK 64901000 – Nominatieve subsidies, Actienummer A000108, 
volgnummer MJP001154.


