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Agenda nr. 3/1 Budget 2020. Verdeling van het krediet onder 
2020/64902000/18/0680: Subsidies voor het merodeproject 
(V)/Groene ruimte. Goedkeuring.

Binnen het exploitatiebudget – beleidsdomein Vrije Tijd is er een budget van 
200.000,00 EUR beschikbaar voor subsidies voor het gebiedsprogramma de 
Merode. 

Het plattelandsproject de Merode werd in 2006 opgestart door de Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM). Zij brachten een twintigtal organisaties samen om het 
plattelandsbeleid in de betrokken gemeenten te versterken. Naast het uitvoeren 
van ingrepen in het landschap via het instrument landinrichting werd ook aandacht 
gegeven aan de inwoners van het gebied.

Eind 2017 namen de drie provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant de 
regisseursrol van de VLM over. Om het partnerschap op een duurzame wijze verder 
te zetten werd een nieuwe organisatiestructuur opgezet en werd ‘de Merode, 
prinsheerlijk platteland v.z.w.’ opgericht.

De provincie Antwerpen treedt op als trekker van het project. In dit project zijn 
zeer veel verschillende partners betrokken: de provincies Antwerpen, Vlaams-
Brabant en Limburg, de 9 betrokken gemeenten (Westerlo, Herselt, Laakdal, Geel, 
Hulshout, Aarschot, Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo), de Vlaamse 
Agentschappen VLM, ANB en Onroerend Erfgoed, de abdijen van Averbode en 
Tongerlo, Natuurpunt, Boerenbond, Rurant, Kempens Landschap, de Merode 
Ondernemers en Toerisme Provincie Antwerpen. 

Al deze partners hebben hun engagement toegezegd om het project in de toekomst 
verder te zetten en de meesten dragen ook structureel financieel bij aan de verdere 
uitbouw van het project. Het doel van deze vzw is de omgevingskwaliteit van het 
gebied de Merode op een duurzame, gebiedsgerichte en samenhangende manier te 
ontwikkelen door:

- de kernkwaliteiten van het gebied de Merode te koesteren;
- de regionale economie in het gebied de Merode te versterken;
- een samenwerking met de inwoners te creëren; 
- de werking van de vereniging duurzaam te verankeren voor de toekomst. 

De Merode als landschapspark 



Op basis van de ervaringen van de afgelopen 15 jaar en de inspirerende 
voorbeelden uit het buitenland, besliste het partnerschap in een co-creatief proces 
om de Merode te ontwikkelen tot volwaardig landschapspark. Open ruimte is een 
schaars goed in Vlaanderen. Er bestaat dan ook een nood om gebieden met 
bijzondere waarde voor de open ruimte te erkennen en te onderscheiden. Over de 
grenzen kijken leert dat er internationale richtlijnen bestaan voor een aantal 
gebiedsconcepten die reeds in verschillende buurlanden vertaald werden naar een 
duidelijk beleid. Volgens die voorbeelden biedt de ontwikkeling van de Merode tot 
landschapspark de mogelijkheid om de waardevolle landschappen te erkennen, 
beschermen en verder te ontwikkelen volgens de natuurlijke en culturele waarden. 
Vlaanderen is bezig hiervoor een wettelijk kader uit te werken. 

De vzw Merode, prinsheerlijk platteland, bereidt zich volop voor om hier concreet 
op in te spelen.

Op 12 december 2019 keurde de deputatie reeds een eerste rapport 
‘Landschapspark de Merode. Herbronnen tussen natuur en abdijen’ goed.  
Dit document omvat naast een landschapsbiografie, de kwaliteiten van het 
landschap en het ambitiebeeld voor Landschapspark de Merode. Visiekaarten met 
actielijsten vormen een rollend programma dat kan aangepast worden aan nieuwe 
opportuniteiten en ontwikkelingen. Tot slot beschrijft het document ook een 
hefboomproject als motor voor regionale ontwikkeling waar ondernemers, 
landbouwers, landschapsbouwers, bewoners en bezoekers elkaar vinden en gebruik 
maken van elkaars aanbod en sterktes.

Maar enkele onverwachte moeilijkheden beperkten de verdere uitrol van het 
project en de ambities. Het wegvallen van de coördinator, de corona-perikelen die 
zowel het overleg beperkte en initiatieven en projecten stillegde, maakten dat er 
heel wat achterstand in werking is opgelopen. Ook de aanwending van de 
budgetten viel voor een groot deel stil. Om deze redenen wordt aan de 
provincieraad gevraagd om uitzonderlijk een uitstel van verantwoording van de 
uitgekeerde werkingstoelage te verkrijgen. Reeds eerder werd door uw raad 
uitzondering verleend voor projectsubsidies.

Gevraagd wordt wel de toelage 2020 van het verdeelkrediet uit te keren. Naast de 
urgentie verder te werken aan de realisatie van het landschapspark, zijn er in 2021 
ook andere uitdagingen. Het project “900 jaar Norbertijnen” is heel belangrijk voor 
de regio Merode. Samen met Vlaams-Brabant wordt volop gewerkt aan toeristisch-
recreatieve producten voor dit jaar. De gebeurt uiteraard in overleg met de 
Norbertijnen die zelf ook veel belang en aandacht hebben voor dit jubileumjaar.

°°°°

In dit verslag wordt gevraagd in te stemmen met de aanwending van het 
verdeelkrediet met als omschrijving ‘Subsidies voor het Merodeproject’.

 Werkingssubsidie aan vzw de Merode, Prinsheerlijk Platteland (deelbudget 
200.000,00 EUR)

Gelet op de aangehaalde motivatie wordt gevraagd uitstel te geven voor de 
verantwoording van de aangewende subsidies tot 31 augustus 2022.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 12 november 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;



Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning 
en op de aanwending van sommige toelagen;

Gelet op het provinciaal reglement van 24 september 2020 betreffende 
subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers;

Overwegende dat het dossier landschapspark en de viering 900 jaar Norbertijnen 
de aanwending van het krediet door de vzw de Merode, Prinsheerlijk Platteland 
noodzakelijk maakt en hiervoor een uitstel van verantwoording van de uitgekeerde 
toelangen noodzakelijk is;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Ingestemd wordt met een werkingssubsidie van 200.000,00 EUR aan de vzw de 
Merode, Prinsheerlijk Platteland, vanuit het verdeelkrediet ‘Subsidies voor het 
Merodeproject’ van het mjp 2020 ingeschreven onder budgetsleutel 0680/6490200.

Artikel 2:
In afwijking van het provinciaal reglement van 24 september 2020 betreffende 
subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; krijgt de 
vzw de Merode Prinsheerlijk Platteland, een uitstel tot verantwoording van de 
toelagen tot 31 augustus 2022. Het in 2020 ongebruikte deel van de 
werkingstoelage mag door de vzw aangewend worden in 2021.


