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Verslag van de deputatie
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Agenda nr. 3/3 Budget 2020. Machtigingskrediet 0390/64902000. 
Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. 
Aanwending krediet. Goedkeuring

Algemeen

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.

De voorgestelde projecten bestaan uit twee categorieën:
- Projecten in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen het 

Vlaamse Gewest en de provincie Antwerpen over de projectfinanciering van 
de Bosgroepen en de Regionale Landschappen;

- Project in uitvoering van provinciaal beleid.

Projecten in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse 
Gewest en de provincie Antwerpen over de projectfinanciering van de Bosgroepen 
en de Regionale Landschappen:

Actieprogramma 2020

De samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de provincie 
Antwerpen over de projectfinanciering van de Bosgroepen en de Regionale 
Landschappen in de periode 2020 – 2024, werd in zitting van 27 februari 2020 door 
de deputatie goedgekeurd.

De overeenkomst heeft tot doel de samenwerking tussen het Agentschap en de 
provincie te definiëren rond de projectwerking, gefinancierd door het Agentschap, 
die uitgevoerd zal worden door de Bosgroepen en de Regionale Landschappen in de 
transitieperiode na de overdracht van deze instrumenten naar de provincies. De 
overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar, ging in op 1 januari 2020 en loopt tot 
en met 31 december 2024.

De projectwerking krijgt vorm in een jaarlijks actieprogramma dat de provincie 
opmaakt en dat de projecten van de Regionale Landschappen en Bosgroepen 
bundelt. Na goedkeuring door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) vormt dit 



jaarlijks actieprogramma de basis voor het opvolgen en financieren van de 
betrokken projecten. Na de goedkeuring door ANB maakt ANB het bijbehorende 
voorschot en saldo over aan de provincie die verder instaat voor de inhoudelijke en 
financiële afhandeling.

Voor het actieprogramma 2020 betreft het een bedrag van 296.414 EUR, waarvan 
80% (zijnde 237.131,19 EUR) in 2020 als voorschot uitbetaald wordt. De overige 
20% wordt normaliter (en onder voorbehoud van betaling door ANB), afhankelijk 
van de evaluatie van het jaarverslag, in 2021 uitbetaald. 

De middelen worden als volgt toegewezen:

- Regionaal Landschap de Voorkempen vzw:   31.051,00 EUR
- Regionaal Landschap Rivierenland vzw:   21.267,00 EUR
- Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw:     5.742,23 EUR
- Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete vzw:   24.748,53 EUR

- Bosgroep Antwerpen Noord vzw:   47.253,00 EUR
- Bosgroep Antwerpen Zuid vzw:   43.376,00 EUR
- Bosgroep Kempen Noord vzw:   82.606,24 EUR
- Bosgroep Zuiderkempen vzw:   40.370,00 EUR

--------------------
Totaal: 296.414,00 EUR

Projecten in uitvoering van provinciaal beleid:

Met dit verslag wordt een vijfde reeks projecten voor een bedrag van 101.959 EUR 
voor het werkjaar 2020 ter goedkeuring voorgelegd. 

Voor deze projecten zal de volledige subsidie in 2020 uitbetaald worden, op last van 
afrekening in 2021 of 2022.

1. Bos+ Vlaanderen vzw – 41.704 EUR voor het project ‘Ecologisch beheer 
van houtkanten’
In het laatste decennium is er een duidelijk merkbare hernieuwde interesse in 
houtkanten en bomenrijen in de provincie Antwerpen, enerzijds omdat het beheren 
en aanplanten van houtkanten past binnen zowel de provinciale klimaatadaptatie- 
als mitigatieplannen en anderzijds wegens de toegenomen interesse naar biomassa 
en houtsnippers voor bio-energie en mulching.

De vraag dringt zich op: hoe kan er op een ecologisch verantwoorde manier 
geoogst worden uit houtkanten? Hoe fauna zo weinig mogelijk schade te 
berokkenen bij oogst? Er dient absoluut voorkomen te worden dat de houtkant een 
‘ecologische val’ wordt. Prangende vragen hierbij zijn welke soorten te screenen? 
Hoe te screenen? Hoe beheren indien een bepaalde soort aanwezig is? 
Ook is er een stijgende interesse naar het uitbreiden van het houtkantennetwerk, 
die voortkomt uit deze vraag naar snippers en / of het weerbaarder maken van het 
landschap tegen klimaatverandering. Bij de aanplant van nieuwe houtkanten kan er 
maximaal ingezet worden op het versterken van zowel de biodiversiteitsfunctie van 
het netwerk, de productiefunctie en de bijdrage aan klimaatadaptatie. De vraag 
welke soorten aan te planten is hierbij van cruciaal belang om een robuust netwerk 
te verkrijgen dat weerbaar wordt tegen de voorspelde klimaatverandering. 

Het doel van dit project is een antwoord te bieden op de vele vragen die 
binnenkomen bij de overheden over ecologisch verantwoord houtkantbeheer en 
houtkantaanleg. De output van deze opdracht kan gebundeld worden tot een 
volledige infobrochure die voortkomt uit een participatieve samenwerking tussen 
overheden, terreinbeheerders en wetenschappers, inclusief een beslissingsboom 



ecologisch beheren van houtkanten en de adviezen omtrent soortenkeuze. Er wordt 
maximaal ingezet op kennisdelen en op het toegankelijk maken van kennis. Een 
dergelijke brochure zal een handige tool zijn voor particulier, landbouwer, 
ambtenaar en (lokale) overheid om op veel gestelde vragen accuraat antwoord te 
bieden.

2. Natuurpunt Studie vzw – 17.255 EUR voor het project ‘Onderzoek naar 
de temperatuurvereisten voor kraamkolonies van Gewone 
dwergvleermuizen (P. pipistrellus)’
Vleermuizen zijn een kwetsbare diergroep. Bovendien behoren de inheemse 
vleermuissoorten tot de Annex 4 van de Habitatrichtlijn en sommige zelfs tot de 
Annex 2. Ze zijn dus niet alleen op Vlaams niveau strikt beschermd, maar ook op 
Europees niveau.

Vleermuizen, en dus vermoedelijk ook Gewone dwergvleermuizen, gaan voor het 
vormen van kraamkolonies op zoek naar locaties met specifieke klimatologische 
omstandigheden. Die vinden ze in ons landschap onder andere in spouwmuren, 
onder dakpannen en in bomen. Wanneer verblijfplaatsen van vleermuizen in gevaar 
komen door sloop of renovatie of bomenkap, is het gangbaar om als 
beschermingsmaatregel in de omgeving vleermuiskasten als vervangende 
verblijfplaatsen aan te bieden. Het is echter onduidelijk of deze vleermuiskasten 
voldoen aan de klimatologische omstandigheden waarnaar vleermuizen op zoek 
zijn. 
Voor dit project legt Natuurpunt Studie vzw de focus op de gebouwen waarin 
vrouwtjes van de Gewone dwergvleermuis hun jongen grootbrengen. Ze willen een 
idee krijgen van de temperatuur die nodig zijn opdat er een kraamkolonie van deze 
soort kan voorkomen. Hiervoor wil Natuurpunt Studie vzw de temperatuur in een 
aantal kraamkolonies monitoren. 

Omdat Natuurpunt Studie vzw merkt dat er nog steeds veel vragen bestaan over 
het samenleven met vleermuizen, willen ze in dit project ook de eerdere brochures 
over vleermuizen in eigen huis herwerken.

3. Fonds voor Instandhouding van de Roofvogels vzw – 28.000 EUR voor 
het project ‘Start Visarend en Zeearendproject in Provincie Antwerpen’
Het Fonds voor Instandhouding van de Roofvogels wil zich de komende jaren 
richten op het herintroduceren van broedgevallen van de Vis- en Zeearend, soorten 
die momenteel niet meer in België broeden, maar wel reeds aanwezig zijn 
(overwintering van Zeearend en overzomering van Visarend). Deze zeldzame 
soorten terug als broedvogel kunnen verwelkomen zal ook het belang van het 
vrijwaren van natuurgebieden onder de aandacht brengen.  Dat is essentieel voor 
het behoud van onze open ruimte, onze biodiversiteit, en onze soortenrijkdom.

Voor de herintroductie moet er eerst veldwerk gebeuren, dienen er geschikte 
broedlocaties en wintervoederplaatsen geselecteerd te worden, en zullen 
kunstnesten geïnstalleerd worden op de meest geschikte plaatsen. Daarnaast is er 
ook ruimte voor educatie en wetenschappelijk onderzoek.

4. Volkshogeschool regio Antwerpen vzw (Vormingplus regio Antwerpen) – 
15.000 EUR voor het project 
‘Burgemeestersconvenant 2030: participatietraject met inwoners’
Klimaat en daling van de CO2-uitstoot is momenteel een belangrijk onderwerp dat 
vele gemeentebesturen bezighoudt. Vanuit de Europese Commissie is de 
burgemeestersconvenant opgericht, waar lokale overheden op kunnen intekenen 
om aan te tonen dat ze zich mee willen engageren om de CO2-uitstoot te 
verminderen. Momenteel staan de nieuwe burgemeestersconvenanten in de 
steigers voor de periode 2020-2030. Om het ambitieuze doel (40% minder CO2-
uitstoot tegen 2030) te bereiken is ook een mentaliteits- en gedragsverandering bij 



de inwoners nodig. Een intensieve samenwerking tussen de gemeente en haar 
inwoners is daarom belangrijk. Door inwoners mee te laten nadenken over de 
plannen en samen met het gemeentebestuur prioriteiten te stellen kunnen 
gedragen én realistische plannen worden gecreëerd. Samen met inwoners kunnen 
acties ondernomen worden die de kans op slagen van de gekozen 
klimaatdoelstellingen verhogen.  Om dit te bereiken sloten IGEAN en Vormingplus 
regio Antwerpen een samenwerkingsovereenkomst. IGEAN focust zich op de 
ondersteuning van gemeenten bij de opmaak van de klimaatactieplannen. De basis 
voor de klimaatactieplannen (Sustainable Energy and Climate Action Plan of SECAP) 
wordt opgemaakt door de provincie Antwerpen en IGEAN begeleidt de gemeenten 
bij de lokale vertaling naar acties. Vormingplus kijkt eerder naar de uitvoering en 
het creëren van een zo breed mogelijk draagvlak door middel van 
participatietrajecten met de (inwoners van) gemeenten. Door deze samenwerking 
bieden IGEAN,  Vormingplus en de provincie de gemeenten een pakket aan om 
zowel ondersteuning te krijgen bij de opmaak van een gemeentelijk 
klimaatactieplan, als de uitvoering van het klimaatactieplan door een breed 
gedragen publiek. De speerpunten die aan bod komen in de SECAPs worden de 
basis voor de participatietrajecten. Het doel van Vormingplus is om 
15 participatietrajecten met gemeenten te doorlopen in de periode 2021-2022.

Met deze subsidie geeft de provincie Antwerpen uitvoering  aan haar rol als 
territoriale coördinator van het burgemeestersconvenant 2030.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 november 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Goedgekeurd wordt de voorgebrachte verdeling van de gelden met betrekking tot 
de SO ANB:

- Regionaal Landschap de Voorkempen vzw:   31.051,00 EUR
- Regionaal Landschap Rivierenland vzw:   21.267,00 EUR
- Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw:     5.742,23 EUR
- Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete vzw:   24.748,53 EUR

- Bosgroep Antwerpen Noord vzw:   47.253,00 EUR
- Bosgroep Antwerpen Zuid vzw:   43.376,00 EUR
- Bosgroep Kempen Noord vzw:   82.606,24 EUR
- Bosgroep Zuiderkempen vzw:   40.370,00 EUR

--------------------
Totaal: 296.414,00 EUR

Artikel 2:
Goedgekeurd wordt de voorgebrachte verdeling van het krediet 2020, ingeschreven 
als machtigingskrediet - ‘Subsidie voor leefmilieuprojecten’.

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


