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Agenda nr. 2/1 Subsidie aan vzw Boerennatuur Vlaanderen (N). 
Goedkeuring.

1. Bevoegdheid

Art.2 van het provinciedecreet

2. Juridische context
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en het provinciebestuur 
van Antwerpen in het kader van de uitvoering van PDPOIII, inclusief addendum 
voor de continuering PDPOIII.

3. Feitelijke context en verantwoording

11.

Duurzame steden 
en 

gemeenschappen

Subdoelstelling 11.3 

Tegen 2030 inclusieve en duurzame 
stadsontwikkeling en capaciteit opbouwen 
voor participatieve, geïntegreerde en 
duurzame planning en beheer van 
menselijke nederzettingen in alle landen

Bij de goedkeuring van de laatste reeks projecten OmgevingsKwaliteit door het 
Provinciaal Management Comité op 19/10/2020, ter bekrachtiging voorgelegd aan 
de deputatie op 5/11/2020, werd het project ‘Boeren versterken 
ecosysteemdiensten’ van de vzw Boerennatuur Vlaanderen foutief goedgekeurd 
voor een totale projectkost van 158.758,8 EUR in plaats van 185.758,8 EUR. Met 
een cofinancieringspercentage van 65% loopt de promotor zo buiten zijn wil om 
17.550 EUR aan subsidies mis. Deze middelen zullen via een nominatum subsidie 
worden overgemaakt aan Boerennatuur.

4. Procedurele vormvereisten

Het Ministerieel besluit tot vastlegging en vereffening van de Vlaamse 
cofinanciering voor de maatregel “Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van 
het platteland” (OKW) voor de provincie Antwerpen in het kader van het 
Programma voor Plattelandsontwikkeling in Vlaanderen – periode 2014-2020 – 



oproep 2020, begrotingsjaar 2020, ondertekend op 10/12/2020 door minister Zuhal 
Demir.

Het deputatiebesluit van 5/11/2020 met betrekking tot de bekrachtiging van de 
beslissing van het Provinciaal Management Comité.

Het provincieraadsbesluit van 22 april 2021 ‘Subsidie aan de Vlaamse 
Landmaatschappij (N). Budgetwijzigingen. Goedkeuring.’

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 april 2021.

5. Financiële aspecten

Op het budget 2021 Subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij (N), MJP001180, is 
er ikv de continuering PDPOIII in 2021 een overschot van 86.995,7 EUR. Hiervan 
wordt 17.550 EUR verschoven naar de Subsidie aan vzw Boerennatuur (N) met 
ramingsnummer MJP001281, 64901000 Nominatieve subsidie, AP000056: 
Uitvoeren van de provinciale plattelandsbeleidsvisie 2020 – 2025, A000103: De 
provincie Antwerpen stimuleert via subsidies plattelandsactoren om innovatieve 
plattelandsprojecten te realiseren in uitvoering van de plattelandsbeleidsvisie.

De subsidie wordt uitbetaald als een 100% terugvorderbaar voorschot. De 
besteding van de middelen wordt geëvalueerd aan de hand van een 
evaluatiedossier, bestaande uit
- kostentabel: overzicht van de gemaakte kosten in het kader van het project
- voortgangsverslag om de kostentabel te duiden

Het evaluatiedossier wordt ingediend bij de provinciale dienst Platteland uiterlijk 
drie maanden na afloop van het project, zoals gedefinieerd in de projectfiche.

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedgekeurd wordt de budgetwijziging voor een bedrag van 17.550 EUR van de 
Subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij (N), MJP001180, naar vzw 
Boerennatuur Vlaanderen, MJP001281, 64901000 Nominatieve subsidie, ter 
uitvoering van het project ‘Klimaatboeren versterken ecosysteemdiensten’, 
goedgekeurd onder PDPO OmgevingsKwaliteit door samenwerking.


