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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Kathleen Helsen Telefoon: 03 240 52 40

Agenda nr. 2/1 Provinciaal Plattelandsontwikkelingsplan (PPOP) 2021-2022. 
Goedkeuring.

Het PDPOIII is de Vlaamse vertaling van de Europese plattelandsverordening inzake 
steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor 
PlattelandsOntwikkeling d.d. 17/12/2013 (verordening nr.1305/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad). 

In de volgende programmaperiode, die normaal zou starten in 2021, zou 
plattelandsontwikkeling opgaan in het Gemeenschappelijk LandbouwBeleid (GLB). 
De onderhandelingen over het GLB zijn echter nog volop gaande, waardoor Europa 
beslist heeft om PDPOIII voor minstens 2 jaar te continueren (2021-2022) via een 
overgangsregeling. Hierbij blijft zowel het Europees als het Vlaams inhoudelijk 
kader ongewijzigd. 

De Vlaamse minister bevoegd voor plattelandsbeleid, Zuhal Demir, vraagt via een 
schrijven aan de provincies wel om maximaal in te zetten op 3 thema’s: 
eenzaamheid, korte keten/lokale landbouw en biodiversiteit. Een princiepsakkoord 
om mee in te stappen in de continuering werd reeds goedgekeurd door de 
deputatie op 6 augustus 2020.

Het Provinciaal PlattelandsOntwikkelingsPlan 2021-2022 (PPOP) schetst het kader 
en de voorwaarden voor het indienen van plattelandsontwikkelingsprojecten. Deze 
plattelandsontwikkelingsprojecten geven mee uitvoering aan het provinciale 
plattelandsbeleid, dat recent vernieuwd werd via de goedkeuring van de provinciale 
beleidsnota platteland (PR 16/12/20). In deze beleidsnota platteland worden 
volgende doelstellingen geformuleerd: de open ruimte behouden en versterken, 
dorpen veerkrachtiger maken en ruraal ondernemerschap en de korte keten 
ondersteunen. De continuering van PDPOIII maakt het mogelijk en nodig om deze 
3 doelstellingen, alsook de gevraagde accenten van bevoegd minister voor 
plattelandsbeleid Demir, mee te nemen in een herwerking van het Provinciaal 
PlattelandsOntwikkelingsPlan.

Het Provinciaal PlattelandsOntwikkelingsPlan 2021-2022 (zie bijlage) schetst een 
kader voor twee subsidiestromen, zijnde enerzijds het PDPO (PDPOIII, 
OmgevingsKwaliteit), een combinatie van Europese (Europees Landbouwfonds 
voor PlattelandsOntwikkeling), Vlaamse en provinciale middelen, en anderzijds 
Platteland Plus, een combinatie van Vlaamse en provinciale middelen. Beide 
financieringsstromen moeten uitvoering geven aan de beleidsnota platteland, zij het 
met een andere geografische focus. Gezien de verdeling van de middelen tussen de 
verschillende subsidiestromen licht wijzigt, is het ook vanuit dit oogpunt interessant 



om het Provinciaal PlattelandsOntwikkelingsplan aan te passen. Rekening houdende 
met de typologie van mogelijke projecten (dienstverlening- vs. investeringsproject) 
en het geografisch toepassingsgebied van elk subsidiekanaal, alsook de beschikbare 
budgetten, wordt in de continuering gepoogd om de thema’s zodanig te verdelen 
over de verschillende subsidiekanalen dat er maximale mogelijkheden worden 
gecreëerd.

Verder worden de ervaringen uit de eerste 6 jaren van PDPOIII maximaal 
meegenomen. Onder andere daarom wordt de agrarische focus in de maatregel 
OmgevingsKwaliteit gedeeltelijk losgelaten. Dit vooral om de scope van de 
plattelandssubsidies te verbreden en de diversiteit aan promotoren te verhogen. Dit 
betekent geenszins dat landbouwprojecten niet meer mogelijk zullen zijn. Projecten 
mogen geen negatieve impact op landbouw hebben.

Tenslotte wordt ook de afbakening van het platteland, zoals vooropgesteld in de 
beleidsnota platteland, meegenomen. Dit betekent in concreto dat 
investeringsprojecten in het groot- of kleinstedelijk gebied (witte vlekken op de 
kaart) niet meer mogelijk zijn. Vanuit het Vlaams kader zijn de centrum- en 
grootsteden (Turnhout, Antwerpen en Mechelen) sowieso volledig uitgesloten van 
mogelijkheden voor plattelandssubsidies.

Figuur: afbakening platteland volgens beleidsnota platteland provincie Antwerpen
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Een tweede onderdeel van het Provinciaal PlattelandsOntwikkelingsPlan is de 
provinciale vertaling van het Europese LEADER verhaal. In de loop van 2014 
werden in onze provincie 3 LEADER gebieden afgebakend, waar vanuit een publiek-
private samenwerking gebiedsgericht aan plattelandsontwikkeling wordt gewerkt.

Ook de Lokale Ontwikkelingsstragieën van de 3 LEADER gebieden worden voor 2 
jaar gecontinueerd (2021-2022) en krijgen in de continuering PDPOIII een update, 



verder bouwend op de thema’s uit de provinciale beleidsnota platteland. De 
goedkeuring van de aangepaste Lokale Ontwikkelingsstrategieën verloopt via een 
aparte procedure, zoals voorzien in het PDPOIII.

De beheersdienst VLM maakte reeds een ontwerp op voor het addendum bij de 
samenwerkingsovereenkomst gesloten op 18 mei 2015 (PR 23/4/2015) tussen de 
minister, bevoegd voor het plattelandsbeleid, de Vlaamse Landmaatschappij en de 
provincie Antwerpen met betrekking tot het vastleggen van de wederzijdse 
verantwoordelijkheden inzake een gebiedsgericht plattelandsbeleid en in het 
bijzonder de programmering en de uitvoering van het programma voor 
plattelandsontwikkeling in Vlaanderen 2014-2020, en de uitvoering van platteland 
plus projecten. 

Er wordt akkoord gevraagd om dit addendum toe te voegen aan de 
samenwerkingsovereenkomst en te ondertekenen.

De goedkeuring van de projecten onder de maatregelen OmgevingsKwaliteit en 
Platteland Plus gebeurt respectievelijk door het Provinciaal Management Comité en 
het beperkt Provinciaal Management Comité. In beide organen zitten 5 
vertegenwoordigers met hun respectievelijke plaatsvervangers vanuit de 
provincieraad. Goedkeuring wordt gevraagd om deze vertegenwoordiging vanuit de 
provincieraad, zoals bepaald in zitting van 26/9/2019, te behouden in de 
continuering.

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

Subsidie LEADER OmgevingsKwaliteit Platteland Plus

Europese 
middelen

€517.108 €393.824 /

Vlaamse middelen €258.554 €196.862 €118.291

Provinciale 
middelen

€258.554 €196.862 €118.291

totaal €1.034.215 €787.448 €236.581

Volgens deze ramingen is er dus een budget nodig van €573.706 aan provinciale 
middelen, wat voorzien is in de meerjarenbegroting. Dit betekent dat de provinciale 
middelen, voorzien voor uitvoering PDPOIV, ingezet zullen worden voor de 
continuering van het gebiedsgerichte luik PDPOIII en Platteland Plus in 2021 en 
2022, zoals reeds eerder principieel goedgekeurd door deputatie (6/8/2020). 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 januari 2021.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:



Goedgekeurd wordt het herwerkt Provinciaal PlattelandsOntwikkelingsPlan, als 
kader voor de plattelandssubsidies in de continuering PDPOIII 2021 – 2022.

Artikel 2:
Goedgekeurd wordt de verderzetting van de samenwerking met Vlaanderen en 
Europa voor de continuering PDPOIII (2021-2022), door de ondertekening van het 
addendum bij de reeds bestaande samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 3:
Goedgekeurd wordt de continuering van de afvaardiging van de provincieraad in 
het (beperkt) Provinciaal Management Comité.

Artikel 4:
Goedgekeurd wordt het gebruik van de budgetten voorzien voor uitvoering PDPOIV 
voor continuering PDPOIII in 2021 en 2022.


