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Agenda nr. 1/4 Mondiaal Beleid. Samenwerkingsovereenkomst met 
gemeentebestuur Bonheiden en BOS+ tropen vzw. 
Goedkeuring.

1. Bevoegdheid

Artikel 43 van het provinciedecreet van 9 december 2005 bepaalt de bevoegdheid 
van de provincieraad.

2. Juridische context

De provincieraad keurde, tijdens de zitting van 23 april 2020, de 
samenwerkingsovereenkomst tussen provincie Antwerpen en BOS+ tropen, voor 
2020 en 2021, goed.

3. Feitelijke context en verantwoording

Provincie Antwerpen sloot een samenwerkingsovereenkomst met BOS+ tropen vzw 
(hierna genoemd BOS+) inzake de financiële ondersteuning van het project 
‘Behoud en herstel van Amazonewoud in Peru in het kader van co-beheer van 
natuurreservaten door inheemse gemeenschappen’, te Peru.

Via de samenwerkingsovereenkomst met BOS+ wil het Antwerpse provinciebestuur, 
om vanaf 2020 klimaatneutraal te zijn, CO2-uitstoot (momenteel jaarlijks 4000 ton) 
compenseren door herbebossing in het Zuiden. Uiteraard als aanvulling op het 
beperken van de CO2 uitstoot van de eigen organisatie en CO2-compensatie binnen 
het eigen provinciale grondgebied.
Daarnaast wil Provincie Antwerpen 60.000 ha bestaand bos in het Zuiden 
beschermen, een oppervlakte gelijk aan de bosoppervlakte in de provincie 
Antwerpen.

Art 3.3.5. van de samenwerkingsovereenkomst tussen provincie Antwerpen en 
BOS+ stelt dat provincie Antwerpen, in ruil voor de financiële ondersteuning van dit 
project, het volgende verwacht van BOS+: ‘Het in onderling overleg, tussen 
provincie Antwerpen en BOS+, informeren en begeleiden van lokale besturen die 
wensen aan te sluiten bij het project van de provincie.’

In deze context maakten provincie Antwerpen en BOS+, in onderling overleg, een 
samenwerkingsovereenkomst op waarmee lokale besturen kunnen aansluiten bij dit 
partnerschap tussen provincie Antwerpen en BOS+.
Via deze overeenkomst engageert het lokaal bestuur zich om:



 het BOS+ project ‘Behoud en herstel van Amazonewoud in Peru in het kader 
van co-beheer van natuurreservaten door inheemse gemeenschappen’ 
financieel te ondersteunen

 pas in te zetten op CO2 compensatie in het globale Zuiden nadat de eigen 
mogelijkheden, m.b.t. het beperken van de CO2 uitstoot en CO2 
compensatie binnen het eigen lokale grondgebied, maximaal zijn 
nagestreefd

 volgens de eigen mogelijkheden maximaal vertegenwoordigd te zijn op de 
uitwisseling en netwerking omtrent dit engagement, georganiseerd door 
provincie Antwerpen, voor de betrokken lokale besturen

Via deze overeenkomst engageert BOS+ zich om, in ruil voor de financiële 
ondersteuning van het BOS+ project ‘Behoud en herstel van Amazonewoud in Peru 
in het kader van co-beheer van natuurreservaten door inheemse gemeenschappen’, 
door het lokale bestuur:

 een bepaald aantal ton CO2 te compenseren en een bepaald aantal ha bos te 
beschermen en dit te monitoren

 in te zetten op de rol van & voordelen voor de inheemse bevolking en op 
biodiversiteit en dit te monitoren

 het ter beschikking te stellen van bestaande communicatie- en 
sensibilisatiemogelijkheden en deze eventueel, in onderling overleg, aan te 
maken

 in onderling overleg vertegenwoordigd te zijn op evenementen

De provincie Antwerpen engageert zich om de betrokken lokale besturen en BOS+ 
samen te brengen in een netwerk voor contacten, uitwisseling en vorming hierover. 
Het doel is dat alle partners samen bouwen aan zowel één kwaliteitsvol project in 
Peru als aan één sterk verhaal in de eigen regio.

Het gemeentebestuur Bonheiden wenst aan te sluiten bij dit partnerschap tussen de 
provincie Antwerpen en BOS+.
Hiervoor voorziet Bonheiden, voor 2021, 15.000 EUR als financiële steun voor het 
BOS+ project ‘Behoud en herstel van Amazonewoud in Peru in het kader van co-
beheer van natuurreservaten door inheemse gemeenschappen’.

Deze samenwerking, tussen het gemeentebestuur Bonheiden, BOS+ tropen vzw en 
de provincie Antwerpen, krijgt vorm in een samenwerkingsovereenkomst, als 
bijlage toegevoegd aan dit besluit. 
Daarnaast wordt eveneens het convenant tussen provincie Antwerpen en BOS+ 
tropen vzw voor 2020 en 2021 als bijlage aan dit besluit toegevoegd.

SDG’s:
SDG 1: Geen armoede
Subdoelstelling 1.1 Tegen 2030 extreme armoede uitroeien voor alle mensen 
wereldwijd, die met minder dan $ 1,25 per dag moeten rondkomen

SDG 15: Leven op het land
Subdoelstelling 15.2 Tegen 2020 de implementatie bevorderen van het duurzaam 
beheer van alle soorten bossen, de ontbossing een halt toeroepen, verloederde 
bossen herstellen en op duurzame manier bebossing en herbebossing mondiaal 
opvoeren



SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken
Subdoelstelling 17.3 Bijkomende financiële middelen voor ontwikkelingslanden 
mobiliseren vanuit verschillende bronnen. 

4. Procedurele vormvereisten

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 1 april 2021.

BESLUIT:

Enig artikel:
De principes en afspraken van voorliggende samenwerkingsovereenkomst tussen 
het gemeentebestuur Bonheiden, BOS+ tropen vzw en provincie Antwerpen worden 
goedgekeurd en de heer Luk Lemmens, eerste gedeputeerde, en de heer Danny 
Toelen, provinciegriffier, worden afgevaardigd om namens het provinciebestuur 
deze overeenkomst te ondertekenen.


