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Agenda nr. 2/3 Subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij 2021 en 2022 
(N). Budgetwijzigingen. Goedkeuring.

1. Bevoegdheid

Art.2 van het provinciedecreet regelt de provinciale belangen.

Art. 43, §2, 6° van het provinciedecreet van 9 december 2005 bepaalt de 
bevoegdheid van de provincieraad om bepaalde bevoegdheden toe te vertrouwen 
aan de deputatie, behalve het goedkeuren van beheersovereenkomsten en 
samenwerkingsovereenkomsten als vermeld in artikelen 228 en 240.

Art. 150 bepaalt de bevoegdheid van de provincieraad inzake budgetwijzigingen.

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

Binnen de meerjarenbegroting is er jaarlijks 662.000 EUR voorzien voor de 
cofinanciering van plattelandsprojecten. Onderstaande tabel toont de voorlopige 
jaarlijkse ramingen voor de beschikbare Europese budgetten voor onze provincie 
per subsidiekanaal en per budgetjaar voor de continuering PDPOIII:



LEADER OmgevingsKwaliteit Platteland PlusSubsidie

2021 2022 2021 2022 2021 2022

Europese 
middelen

516.855,14
EUR

423.219,08
EUR

393.531.94
EUR

322.237,72 / /

Vlaamse 
middelen

258.427,57
EUR

211.609,54
EUR

196.765.97
EUR

161.118,86 119.810,76
EUR

248.507,71

Provinciale 
middelen

258.427,57
EUR

211.609,54
EUR

196.765.97
EUR

161.118,86 119.810,76
EUR

248.507,71

totaal 1.033.710,28
EUR

846.438,16
EUR

787.063,88
EUR

644.475,44
EUR

239.621,52
EUR

497.015,42

Volgens deze ramingen is er dus slechts een budget nodig van 575.004,3 EUR aan 
provinciale middelen in budgetjaar 2021 en 621.236,11 EUR in budgetjaar 2022. 
Dit betekent dat er op budgetjaar 2021 een bedrag van 86.995,7 EUR en op 
budgetjaar 2022 een bedrag van 40.763,89 EUR onbesteed budget is.

Bij de goedkeuring van de laatste reeks projecten OmgevingsKwaliteit door het 
Provinciaal Management Comité op 19/10/2020, ter bekrachtiging voorgelegd aan 
deputatie op 5/11/20 werd het project ‘Boeren versterken ecosysteemdiensten’ van 
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. 

In de veerkrachtige dorpentrajecten stellen de adviseurs dorpen een enorme nood 
aan kleine realisaties vast, volgend uit het doorlopen traject. Lokale besturen 
hebben hiervoor niet altijd de nodige middelen, zeker door de gevolgen van de 
coronacrisis. Daarom wordt ook het subsidiereglement ‘Realisaties volgend uit 
veerkrachtige dorpentrajecten’ ter goedkeuring voorgelegd aan de provincieraad in 
de zitting van 22 april 2021.

Gevraagd wordt de volgende budgetverschuivingen:
- van de restmiddelen continuering PDPOIII op budgetjaar 2021 (86.995,7 EUR) 

naar
o de subsidie aan Boerennatuur Vlaanderen (N) voor een bedrag van 

17.550 EUR
o de subsidie ‘Realisaties volgend uit veerkrachtige dorpentrajecten’ (R) 

voor een bedrag van 69.445,7 EUR

- van de restmiddelen continuering PDPOIII op budgetjaar 2022 (40.763,89 EUR) 
naar de subsidie ‘Realisaties volgend uit veerkrachtige dorpentrajecten’ (R)

4. Procedurele vormvereisten

Het besluit van de provincieraad van 28 januari 2021: goedkeuring van de PDPO 
continuering 2021-2022.

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. 



Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 1 april 2021.

Het besluit van de provincieraad van 22 april ter goedkeuring van het 
subsidiereglement ‘Realisaties volgend uit veerkrachtige dorpentrajecten’.

5. Financiële aspecten

Van de restmiddelen van de subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij (N) 
(86.995,70 EUR) met ramingsnummer MJP001180 wordt ikv de continuering 
PDPOIII op budgetjaar 2021 
- 17.550,00 EUR verschoven naar de subsidie ‘Boerennatuur Vlaanderen (N)’ met 

ramingsnummer MJP001281, 64901000 Nominatieve subsidie, AP000056 AP 
Uitvoeren van de provinciale plattelandsbeleidsvisie 2020 – 2025, A000103 A 
De provincie Antwerpen stimuleert via subsidies plattelandsactoren om 
innovatieve plattelandsprojecten te realiseren in uitvoering van de 
plattelandsbeleidsvisie, en 

- 69.445,70 EUR verschoven naar de subsidie ‘Realisaties volgend uit 
veerkrachtige dorpentrajecten’ (R) met ramingsnummer MJP001280, 64902000 
Niet-nominatieve subsidie, AP000058 AP Uitvoeren van een provinciaal 
dorpenbeleid om de veerkracht van dorpen te verhogen 2020 – 2025, A000101 
A De provincie begeleidt dorpsgemeenschappen en lokale besturen in de 
zoektocht naar een veerkrachtiger dorp en de opmaak van een actieplan

Van de restmiddelen van de subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij (N) met 
ramingsnummer MJP001180 wordt ikv de continuering PDPOIII op budgetjaar 
2022 40.763,89 EUR verschoven naar de subsidie ‘Realisaties volgend uit 
veerkrachtige dorpentrajecten’ (R) met ramingsnummer MJP001280, 64902000 
Niet-nominatieve subsidie.

BESLUIT:

Artikel 1:
Goedgekeurd wordt om op budgetjaar 2021 van de subsidie aan de Vlaamse 
Landmaatschappij (N) met ramingsnummer MJP001180 een bedrag van 
17.550,00 EUR te verschuiven naar de subsidie aan Boerennatuur Vlaanderen (N) 
met ramingsnummer MJP001281.

Artikel 2:
Goedgekeurd wordt om op budgetjaar 2021 van de subsidie aan de Vlaamse 
Landmaatschappij (N) met ramingsnummer MJP001180 een bedrag van 
69.445,70 EUR te verschuiven naar de subsidie ‘Realisaties volgend uit 
veerkrachtige dorpentrajecten’ (R) met ramingsnummer MJP001280.

Artikel 3:
Goedgekeurd wordt om op budgetjaar 2022 van de subsidie aan de Vlaamse 
Landmaatschappij (N) met ramingsnummer MJP001180 een bedrag van 
40.763,89 EUR te verschuiven naar de subsidie ‘Realisaties volgend uit 
veerkrachtige dorpentrajecten’ (R) met ramingsnummer MJP001280.


