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Verslag van de deputatie

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

Agenda nr. 3/2 Budget 2020. Machtigingskrediet 0390/64902000. 
Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. 
Aanwending krediet. Goedkeuring.

In het budget 2020 werd onder Budgetsleutel 0390/64902000 (MJP000228) - 
'Subsidie voor leefmilieuprojecten' een krediet van 726.814 EUR uitgetrokken.

De verdeling van dit krediet dient ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
provincieraad. Na goedkeuring door uw raad zullen de afzonderlijke projecten aan 
de deputatie worden voorgelegd voor wat betreft de toekenning en betaling van de 
subsidie.

Met dit verslag wordt een tweede reeks projecten voor een bedrag van 
100.000 EUR voor het werkjaar 2020 ter goedkeuring voorgelegd. 

Voor deze projecten zal een voorschot van 50% in 2020 uitbetaald worden, en 
wordt het saldo uitbetaald na rapportage (uiterlijk 31 augustus 2021).

1. Loket Onderhoud Buitengebied

Via het Loket Onderhoud Buitengebied (LOB) bieden de Regionale Landschappen 
ondersteuning aan gemeente- en stadsbesturen bij het regulier 
landschapsonderhoud. 

De dienst Duurzaam Milieu-en Natuurbeleid detecteerde in onze provincie 
belangrijke knelpunten rond het onderhoud van kleine landschapselementen 
(KLE’s). Veel KLE’s, zeker buiten de woonkernen, worden niet meer beheerd. Hun 
kwaliteit gaat achteruit en ze verdwijnen zienderogen. Gemeenten gaven in een 
enquête aan dat ze nood hebben aan kennis, ondersteuning en middelen voor 
landschapsonderhoud. Het LOB  wil het mogelijk maken om kostbare tijd, middelen 
en beheerkennis efficiënter in te zetten. Dit onder andere door besturen de kans te 
geven om intergemeentelijk samen te werken (bijvoorbeeld op het vlak van 
aanbestedingen). Het LOB helpt ook beleidsvisies vlotter te vertalen naar concreet 
onderhoud op het terrein en kan de coördinatie van de uitvoering van het beheer 
(deels of volledig) sturen. 

In het kader van dit project werken de Regionale Landschappen de aanpak en het 
instrumentarium van een gezamenlijk LOB verder uit. Tegelijk zullen zij in 2020 een 
20-tal gemeenten ondersteunen bij het inventariseren van KLE’s, zoals (laan)-
bomen in Oud-Turnhout, Lille, Bonheiden, Berlaar, Schilde, Zandhoven, Wijnegem 
… , om vervolgens een digitaal opvolgingssysteem (dipla) te kunnen gebruiken om 



het beheer ervan op volgen. In enkele gemeenten is de inventarisatie al gebeurd en 
zal het Regionaal Landschap het beheer ondersteunen. Dat is bijvoorbeeld het geval 
in Bornem (vlasroodputten), Puurs-Sint-Amands en Brasschaat (laanbomen).  

De verdeling van het budget gebeurt als volgt:
31.250 EUR aan vzw Regionaal Landschap De Voorkempen
31.250 EUR aan vzw Regionaal Landschap Rivierenland
31.250 EUR aan vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete
6.250 EUR aan vzw Regionaal Landschap Schelde-Durme

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 mei 2020

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedgekeurd wordt de voorgebrachte verdeling van het krediet 2020, ingeschreven 
als machtigingskrediet - ‘Subsidie voor leefmilieuprojecten’.

Budgetsleutel 0390/64902000 (MJP000228) - 'Subsidie voor leefmilieuprojecten'.


