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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Kathleen Helsen Telefoon: 03 240 52 40

Agenda nr. 2/1 Subsidies plattelandsontwikkelingsprojecten 2020. 
Budgetwijzigingen. Goedkeuring.

Historiek

Op 17 december 2013 publiceerde de Europese Commissie Verordening nr. 
1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad. Op 13 februari 2015 werd de 
Vlaamse vertaling van deze Verordening, het ProgrammaDocument voor 
Plattelandsontwikkeling (PDPOIII, 2014-2020), goedgekeurd door de Europese 
Commissie. 

De provincies betalen en bepalen mee in het gebiedsgerichte luik van het 
Programma voor PlattelandsOntwikkeling (PDPOIII), nl. de maatregel 
OmgevingsKwaliteit en de LEADER-maatregelen, alsook Platteland Plus (P+). De 
basis van deze maatregelen ligt vast in het Provinciaal PlattelandsOntwikkelingsPlan 
provincie Antwerpen, goedgekeurd door de provincieraad op 22 mei 2014. 

De onderlinge taakafspraken bij de uitvoering van het programma  tussen de 
provincie, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de Vlaamse overheid zijn 
vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, goedgekeurd door de 
provincieraad op 23 april 2015. Deze samenwerkingsovereenkomst stelt o.a. dat de 
provincie jaarlijks, op basis van een schuldvordering van VLM, het provinciale 
aandeel van de subsidies aan het Vlaams betaalorgaan stort, die zorgt voor de 
uitbetaling van de subsidies aan de projectpromotoren. In LEADER en 
OmgevingsKwaliteit bedraagt dit provinciaal aandeel 25% van de totale subsidies 
tegengewogen met een Europees (50%) en Vlaams (25%) aandeel; in Platteland 
Plus bedraagt het 50% tegengewogen met een 50% Vlaams aandeel in de 
subsidiëring.

In 2018 werd het Vlaams Betaalorgaan voor de gebiedsgerichte maatregelen 
PDPOIII OmgevingsKwaliteit en LEADER ge-audit (= certificeringsaudit 2018). Ten 
gevolge van de audit gebeurden terugvorderingen op verschillende dossiers, 
goedgekeurd binnen de provincie Antwerpen. 

De audit heeft 3 financiële gevolgen voor onze provincie waarvan de deputatie in de 
zitting van 30 oktober 2019 reeds werd in kennis gesteld:

1. Na de terugvordering aan de gemeente Merksplas, werd met de gemeente 
Merksplas een dading gesloten, goedgekeurd door de provincieraad op 28 
november 2019.

2. Ten gevolge van de auditresultaten zal een boete moeten betaald worden 
aan de Europese Commissie. Het exacte bedrag wordt nog steeds 



onderhandeld door VLM met DG Agri, maar zou 41.040 EUR bedragen voor 
onze provincie.

3. Het Europees budget dat vrijkomt door het terugvorderen van foutieve 
dossiers op de maatregel OmgevingsKwaliteit wordt bij het budget 2020 
maatregel OmgevingsKwaliteit gevoegd. De Vlaamse cofinanciering hiervoor 
wordt uit P+ gehaald. De provinciale cofinanciering deels ook.

Verder heeft de Vlaamse regering beslist om 6% te besparen op alle Vlaamse 
subsidies 2020. Gezien het Europese aandeel in het budget behouden blijft, wordt 
de besparing op OmgevingsKwaliteit doorgerekend op P+ (zie verslag PMC).

De oproep voor plattelandsontwikkelingsprojecten 2020 werd gelanceerd op 12 
november 2018, toen de resultaten en de gevolgen van de certificeringsaudit 2018 
nog niet gekend waren. 

Op 28 januari 2020 keurde het Provinciaal Management Comité 4 dossiers goed 
onder de maatregel OmgevingsKwaliteit en 4 dossiers onder de maatregel 
Platteland Plus, wat de deputatie bekrachtigde in de zitting van 27 februari 2020.

Het gebruikelijke cofinancieringspercentage voor plattelandsprojecten bedraagt 
65%. Door alle kortingen die werden toegepast door Vlaanderen op het P+-budget 
konden maar 4 dossiers worden goedgekeurd voor een aanzienlijk lager 
cofinancieringspercentage van 29,91%.

Bij het Vlaams Betaalorgaan ligt er door het niet of gedeeltelijk uitvoeren van 
enkele reeds goedgekeurde dossiers, nog een onbesteed provinciaal budget van 
40.259,13 EUR. Dit budget zal de  VLM na onze opvraag terugstorten als inkomst 
op werking DLP in 2020.

Financieel

Voor plattelandsontwikkelingsprojecten is in de provinciale begroting 2020 
671.678,4 EUR voorzien, die wordt opgevraagd door de VLM conform de 
samenwerkingsovereenkomst met 4 schuldvorderingen:

1. LEADER: 247.516,96 EUR
2. Samenwerking stad-platteland: 5.000 EUR
3. OmgevingsKwaliteit: 174.784,5 EUR
4. Platteland Plus: 244.376,94 EUR

Gezien in de maatregel samenwerking stad-platteland maar 1 project werd 
goedgekeurd en dit project enkel fase 1 heeft uitgevoerd, worden de onbestede 
middelen 2020 geschoven naar de maatregel OmgevingsKwaliteit.

Gezien door de audit Europees budget op 2015 onbesteed is gebleven, wordt dit 
geschoven naar 2020. De bijhorende Vlaamse en provinciale cofinanciering wordt 
uit P+ gehaald. Hierdoor stijgt het provinciale aandeel voor OmgevingsKwaliteit met 
58.923,6 EUR. De totale schuldvordering voor OmgevingsKwaliteit bedraagt dus 
174.784,5 EUR + 5.000 EUR + 58.923,6 EUR = 238.708,1 EUR.

De schuldvordering voor P+ bedraagt slechts 86.332,82 EUR ten gevolge van:
- De 6% korting op alle Vlaamse subsidies: 35.114,81 EUR
- De boete, die met P+ middelen wordt betaald door Vlaanderen: 41.040 EUR
- Het budget dat Vlaanderen uit P+ gebruikt heeft voor het sluiten van de 

dadingen: 23.912 EUR
- De hierboven vermelde middelen die voorzien waren voor P+, maar 

geschoven worden naar OKW.



Gegeven de hierboven beschreven verschuivingen zal VLM volgende bedragen 
opvragen via schuldvordering:

1. LEADER: 247.516,96 EUR
2. Samenwerking stad-platteland: 0 EUR
3. Omgevingskwaliteit: 238.708,1 EUR
4. Platteland Plus: 86.332,82 EUR

In totaal wordt er dus 572.557,88 EUR opgevraagd door VLM, wat 99.120,52 EUR 
minder is dan aanvankelijk vastgelegd.

Gevraagd wordt een budgetverschuiving van nominatim-subsidies naar een nieuw 
verdeelkrediet goed te keuren (Subsidiëring van projecten voor 
plattelandsontwikkeling (V) MJP001160), om deze 99.120,52 EUR, die bestemd was 
voor P+-projecten te kunnen aanwenden voor P+-projecten.

Gevraagd wordt om ook de restmiddelen die VLM op inkomsten DLP zal 
overschrijven (40.259,13 EUR) via budgetverschuiving te verschuiven naar het 
nieuwe verdeelkrediet (Subsidiëring van projecten voor plattelandsontwikkeling (V) 
MJP001160), om ook deze aan te wenden voor de door het PMC goedgekeurde P+-
dossiers.

Op deze manier kunnen met de 139.379,65 EUR op het verdeelkrediet de 4 door 
het PMC goedgekeurde dossiers een bijkomende financiering krijgen van 17,53% 
op hun totale projectkost, zodat de totale cofinanciering voor deze dossiers uitkomt 
op 47,44%.

Project Promotor Projectkost 
(EUR)

Financiering 
P+ (29,91%) 
(EUR)

Financiering 
provinciale 
middelen 
(17,53%) 
(EUR)

Bruisend 
Booischot

Gemeente 
Heist-op-den-
Berg

200.000 59.822 35.067

Buurtwinkelen Provincie 
Antwerpen

196.638 58.816 34.477

Buiten Zorg Universiteit 
Antwerpen

198.300 59.313 34.769

Buurtstroom Regionaal 
Landschap 
Rivierenland 
vzw

199.999 59.821 35.067

De subsidies worden toegekend als een terugvorderbaar voorschot op last van 
afrekening 30/6/2023, conform de maximale uitvoeringstermijn volgens het P+-
reglement. De basis voor goedkeuring zijn de projectfiches, zoals ingediend in het 
plattelandsloket van VLM. De promotoren moeten halfjaarlijks hun kosten en 
activiteiten bewijzen, conform het Reglement P+ (15/2 en 15/7 van elk jaar tenzij 
anders bepaald door de VLM). Deze declaraties zullen ook gebruikt worden voor de 
controle van de besteding van de provinciale middelen.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 mei 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,



BESLUIT:

Artikel 1:
Goedgekeurd wordt de verschuiving van 100.066,81 EUR van nominatim naar het 
verdeelkrediet, Subsidiëring van projecten voor plattelandsontwikkeling (V) 
MJP001160.

Artikel 2: 
Goedgekeurd wordt de verschuiving van 40.259,13 EUR van inkomsten DLP naar 
het verdeelkrediet, Subsidiëring van projecten voor plattelandsontwikkeling (V) 
MJP001160.

Aritkel 3:
Goedgekeurd wordt de toekenning en betaling van 140.325,94 EUR als 
terugvorderbaar voorschot van 17,65% van de totale projectkost van de vier P+-
dossiers, goedgekeurd door het PMC op 28 januari 2020 conform de richtlijnen in 
het Reglement P+.
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