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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Jan De Haes Telefoon: 03 240 52 60

Agenda nr. 3/1 Budget 2021. Machtigingskrediet 0390/64902000. 
Toegestane subsidies. Subsidie aan Regionale Landschappen 
en Bosgroepen. Aanwending krediet. Goedkeuring.

1. Bevoegdheid

Art. 42 van het provinciedecreet van 9 december 2005.

2. Juridische context

Doorbraak 64 van het ‘Witboek interne staatshervorming’ (handelend over de 
overdracht van de bevoegdheden inzake erkenning, opvolging en subsidiëring van 
de Regionale Landschappen en Bosgroepen), dd 8 april 2011.

Samenwerkingsovereenkomsten tussen de provincie Antwerpen en de Antwerpse 
Regionale Landschappen en Bosgroepen, goedgekeurd door de provincieraad 
dd 28 mei 2020.

3. Feitelijke context en verantwoording

In het budget 2021 werd onder budgetsleutel 0390/64902000 ‘Subsidie aan 
Regionale Landschappen en Bosgroepen’ een krediet van 1.935.837,29 EUR 
uitgetrokken.

De verdeling van dit krediet dient ter goedkeuring worden voorgelegd aan uw raad. 
Na goedkeuring door uw raad zullen de afzonderlijke werkingssubsidies aan 
deputatie worden voorgelegd wat betreft de toekenning en betaling van de 
subsidie.

Dit machtigingskrediet omvat de subsidies aan de Regionale Landschappen en 
Bosgroepen.

Regionale Landschappen:
De Regionale Landschappen zijn voor de provincie Antwerpen bevoorrechte 
partners wanneer we projecten, samen en in overleg met alle betrokken 
belanghebbenden, op het terrein vormgeven. Als intermediair bestuur neemt de 
provincie Antwerpen een vooraanstaande rol op in deze Regionale Landschappen.

Bosgroepen:
Bosgroepen zijn samenwerkingsverbanden van (privé-)boseigenaars. Een Bosgroep 
ondersteunt boseigenaars in het duurzaam beheer van hun bos. Een Bosgroep 



levert onafhankelijk advies over duurzaam bosbeheer, bosbouwtechnische 
informatie, wettelijke, financiële of administratieve aspecten van bosbeheer. 
Daarnaast organiseert en coördineert de Bosgroep ook beheerwerken.

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).
Een brede koppeling aan SDG’s is van toepassing aangezien dit een subsidie betreft 
voor de gehele werking van de Bosgroepen en Regionale Landschappen, en niet 
gefocust op één deelaspect, zoals bij een projectsubsidie aan de orde kan zijn.

SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen 
SDG-subdoelstelling 11.7 Tegen 2030 universele toegang voorzien tot veilige, 
inclusieve en toegankelijke, groene en openbare ruimtes, in het bijzonder voor 
vrouwen en kinderen, ouderen en personen met een handicap

SDG 15. Leven op het land
SDG-subdoelstelling
15.1 Tegen 2020 het behoud, herstel en het duurzaam gebruik van terrestrische en 
inlandse zoetwaterecosystemen en hun diensten waarborgen, in het bijzonder 
bossen, moeraslanden, bergen en droge gebieden, in lijn met de verplichtingen van 
de internationale overeenkomsten

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

15.5 Dringende en doortastende actie ondernemen om de aftakeling in te perken 
van natuurlijke leefgebieden, het verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen 
en, tegen 2020, de met uitsterven bedreigde soorten te beschermen en hun 
uitsterven te voorkomen

15.9 Tegen 2020 ecosysteem- en biodiversiteitswaarden integreren in nationale en 
plaatselijke planning, ontwikkelingsprocessen, strategieën en plannen inzake 
armoedebestrijding

a. Financiële hulpbronnen mobiliseren en aanzienlijk verhogen vanuit allerlei 
bronnen om de biodiversiteit en de ecosystemen te vrijwaren en op duurzame wijze 
te gebruiken

b. Aanzienlijke middelen mobiliseren vanuit allerlei bronnen en op alle 
niveaus om duurzaam bosbeheer te financieren en gepaste stimuli te verschaffen 
aan ontwikkelingslanden om een dergelijk beheer te organiseren, ook voor behoud 
en herbebossing

SDG 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken
SDG-subdoelstelling 17.17 Doeltreffende openbare, publiek-private en 
maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen en bevorderen, voortbouwend op 
de ervaring en het netwerk van partnerschappen

4. Procedurele vormvereisten



De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 4 februari 2021.

5. Financiële aspecten

De deputatie heeft beslist volgende verdeling aan uw raad ter goedkeuring voor te 
leggen:

Budgetsleutel 0390/64902000 - ‘Subsidie aan Regionale Landschappen en 
Bosgroepen’: 1.935.837,29 EUR met volgende begunstigden:

- Regionaal Landschap de Voorkempen vzw: 385.107,40 EUR
- Regionaal Landschap Rivierenland vzw: 466.184,20 EUR
- Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw:   83.400,00 EUR
- Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete vzw: 364.838,40 EUR

- Bosgroep Antwerpen Noord vzw: 114.861,46 EUR
- Bosgroep Antwerpen Zuid vzw: 114.861,46 EUR
- Bosgroep Kempen Noord vzw: 231.722,91 EUR
- Bosgroep Zuiderkempen vzw: 174.861,46 EUR

Deze verdeling is onder voorbehoud van de goedkeuring door de Algemene 
Vergadering, dd. 25 februari 2021 van Regionaal Landschap Rivierenland vzw 
m.b.t. de toetreding van de 8 gemeenten van de Zuidrand.

Bij niet-goedkeuring door de Algemene Vergadering dd. 25 februari 2021 van 
Regionaal Landschap Rivierenland vzw m.b.t. de toetreding van de 8 gemeenten 
van de Zuidrand zal voor Regionaal Landschap Rivierenland vzw een bedrag van 
162.152 EUR in mindering gebracht worden en geldt volgende verdeling:

Budgetsleutel 0390/64902000 - ‘Subsidie aan Regionale Landschappen en 
Bosgroepen’: 1.773.685,29 EUR met volgende begunstigden:

- Regionaal Landschap de Voorkempen vzw: 385.107,40 EUR
- Regionaal Landschap Rivierenland vzw: 304.032,20 EUR
- Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw:   83.400,00 EUR
- Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete vzw: 364.838,40 EUR

- Bosgroep Antwerpen Noord vzw: 114.861,46 EUR
- Bosgroep Antwerpen Zuid vzw: 114.861,46 EUR
- Bosgroep Kempen Noord vzw: 231.722,91 EUR
- Bosgroep Zuiderkempen vzw: 174.861,46 EUR

BESLUIT:

Artikel 1:
Goedgekeurd wordt de voorgebrachte verdeling van het krediet 2021, ingeschreven 
als machtigingskrediet - ‘Subsidie aan Regionale Landschappen en Bosgroepen’, 
onder voorbehoud van de goedkeuring door de Algemene Vergadering 
dd. 25 februari 2021 van Regionaal Landschap Rivierenland vzw m.b.t. de 
toetreding van de 8 gemeenten van de Zuidrand:

1.935.837,29 EUR met volgende begunstigden:

- Regionaal Landschap de Voorkempen vzw: 385.107,40 EUR
- Regionaal Landschap Rivierenland vzw: 466.184,20 EUR
- Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw:   83.400,00 EUR
- Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete vzw: 364.838,40 EUR



- Bosgroep Antwerpen Noord vzw: 114.861,46 EUR
- Bosgroep Antwerpen Zuid vzw: 114.861,46 EUR
- Bosgroep Kempen Noord vzw: 231.722,91 EUR
- Bosgroep Zuiderkempen vzw: 174.861,46 EUR

Budgetsleutel 0390/64902000 - 'Subsidie aan Regionale Landschappen en 
Bosgroepen'.

Artikel 2:
Goedgekeurd wordt de voorgebrachte verdeling van het krediet 2021, ingeschreven 
als machtigingskrediet - ‘Subsidie aan Regionale Landschappen en Bosgroepen’, 
onder voorbehoud van de niet-goedkeuring door de Algemene Vergadering 
dd. 25 februari 2021 van Regionaal Landschap Rivierenland vzw m.b.t. de 
toetreding van de 8 gemeenten van de Zuidrand:

1.773.685,29 EUR met volgende begunstigden:

- Regionaal Landschap de Voorkempen vzw: 385.107,40 EUR
- Regionaal Landschap Rivierenland vzw: 304.032,20 EUR
- Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw:   83.400,00 EUR
- Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete vzw: 364.838,40 EUR

- Bosgroep Antwerpen Noord vzw: 114.861,46 EUR
- Bosgroep Antwerpen Zuid vzw: 114.861,46 EUR
- Bosgroep Kempen Noord vzw: 231.722,91 EUR
- Bosgroep Zuiderkempen vzw: 174.861,46 EUR

Budgetsleutel 0390/64902000 - 'Subsidie aan Regionale Landschappen en 
Bosgroepen'.


