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Agenda nr. 1/3 Toekenning werkingsbudget aan het provinciaal regioproject 
in de Filipijnen voor het 2de en laatste deel van de 
verkenning met het oog op een toekomstig bosbouwproject. 
Goedkeuring.

Met het nieuwe mondiaal beleid wordt gekozen voor minder versnippering en 
worden de middelen maximaal ingezet in het Zuiden. Dit gebeurt volgens vier 
beleidslijnen:

 We zetten, aanvullend op de vermindering van de CO2 uitstoot en de CO2 
compensatie door bosbouw in onze provincie, in op bosbouw en 
bosbescherming in het Zuiden.

 We blijven de regioprojecten in Guatemala en de Filippijnen ondersteunen.
 We blijven de 4de Pijlers (vrijwilligerswerkingen in 

ontwikkelingssamenwerking) ondersteunen, maar doen dit voortaan via een 
samenwerking met het 4de–Pijlersteunpunt , dienst van De Koepel van de 
Vlaamse Noord-Zuidbeweging - 11.11.11 VZW.

 We zetten een nieuwe samenwerking op met het Belgisch comité voor 
UNICEF.

Eén van deze beleidslijnen focust op bosbouw en bosbescherming in het Zuiden.
Meer bepaald wil het Antwerpse Provinciebestuur, om vanaf 2020 klimaatneutraal 
te zijn, jaarlijks 4000 ton CO2 compenseren. Daarnaast wil Provincie Antwerpen 
60.000 ha bestaand bos in het Zuiden beschermen, een oppervlakte ongeveer 
gelijk aan de bosoppervlakte in provincie Antwerpen.

In deze context stemde de provincieraad, in de zitting van 20 februari 2020, in met 
de volgende aanwending van 2020/64902000/01/0160/SOE (MPJ000490) van het 
budget 2020:

 een werkingsbudget van 15.000 EUR voor de verkenning van een 
bosbouwproject in het Zuiden, als onderdeel van de aanwending van het 
verdeelkrediet van het budget 2020 voor Mondiaal Beleid

 de aanwending van dit werkingsbudget o.a. om te onderzoeken of en hoe de 
regioprojecten in de Filippijnen en Guatemala in de toekomst een (deel van 
het) bosbouwproject kunnen realiseren.

Het provinciale regioproject dat al sinds jaren in de Filipijnen loopt, wordt 
uitgevoerd door de Philippine Permaculture Association (PPA).
In de zitting van 23 april 2020 stemde de provincieraad reeds in met de toekenning 
van een werkingsbudget van 1564€ aan PPA voor het 1ste deel van het onderzoek 
om te bepalen hoe dit regioproject in de toekomst een bosproject kan realiseren. 
Dit 1ste deel van het onderzoek vond plaats in april 2020.



Nu vraagt PPA een werkingsbudget van 3436 EUR voor het 2de en laatste deel van 
dit onderzoek.

Meer bepaald heeft PPA, van mei 2020 tot en met september 2020, voor 4 regio’s 
in de Filipijnen (Camarines Norte, Isabela Province, Bayawan City en Dumingag) 
verder verkend wat de mogelijkheden zijn m.b.t. een bosproject, welke specifieke 
gebieden hiervoor aangewezen zijn en welke actoren (personen, gemeenschappen, 
overheidsinstanties, academische wereld) idealiter betrokken worden en op welke 
wijze.

Opdat deze 2de en laatste verkenningsfase gerealiseerd kon worden zitten in het 
gevraagde werkingsbudget van 3436 EUR volgende kosten vervat: personeels-, 
accommodatie/verblijfs-, materiaal-, transport-, communicatiekosten en 
maaltijden.

Dit specifiek onderzoek om de mogelijkheden van een bosproject te verkennen, 
met de bijhorende werkingskost is geen onderdeel van de inhoudelijke afspraken en 
het toegekende budget opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst tussen 
provincie Antwerpen en de PPA, die op 22 februari 2018 in de provincieraad werd 
goedgekeurd.

Het gevraagde bedrag is een onderdeel van de 15.000 EUR aan werkingskosten, 
maar aangezien dit begrotingstechnisch nog onder het subsidiekrediet viel, leggen 
wij deze beslissing voor aan de provincieraad.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 19 november 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 43 van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Een werkingsbudget van 3 436 EUR wordt toegekend aan het provinciaal 
regioproject in de Filipijnen voor het 2de en laatste deel van de verkenning met het 
oog op een toekomstig bosbouwproject.


