
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 25 maart 2021

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. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. 
Aanwending krediet. Goedkeuring.

1. Bevoegdheid

Art. 42 van het provinciedecreet van 9 december 2005.

2. Feitelijke context en verantwoording

SDG 15 Leven op het land
Subdoelstelling 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

In het budget 2021 werd onder Budgetsleutel 0390/64902000 (MJP000228) - 
'Subsidie voor leefmilieuprojecten' een krediet van 726.814 EUR uitgetrokken.

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

Met dit verslag wordt een eerste project voor een bedrag van 19.600 EUR voor het 
werkjaar 2021 ter goedkeuring voorgelegd.

Voor dit project zal een voorschot van 50% in 2021 uitbetaald worden, en wordt 
het saldo uitbetaald na rapportage (uiterlijk 31/8/2022).

Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek – 
19.600 EUR voor het project ‘Veldevaluatie van het connectiviteitsmodel 
voor vleermuizen in functie van het plattelandsproject de Merode’

In 2018-2019 ontwikkelde het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO), op 
vraag van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), een methode om 
habitatconnectiviteit voor vleermuizen te modelleren in functie van het 
plattelandsproject de Merode. Het model geeft aan welke de potentiële vliegroutes 



zijn die vleermuizen kunnen gebruiken wanneer ze zich door het landschap 
bewegen. Deze connectiviteitskaarten kunnen aangewend worden om beheer- en 
inrichtingsmaatregelen te ontwikkelen in de onderzochte regio. Aanpassingen in het 
landschap kunnen doorgerekend worden in de modellen om te kijken wat de 
effecten zijn op de potentiële verbindingsroutes. Verschillende scenario’s kunnen 
daarbij naast elkaar worden afgewogen. Tijdens het opstellen van de modellen was 
het echter niet mogelijk om de resulterende kaarten ook te valideren met 
veldgegevens. In het hier voorgestelde project willen INBO die validatie uitvoeren.

Het verder optimaliseren van de kaarten zal het mogelijk maken om deze beter te 
kunnen inzetten als hulpmiddel bij het ontwikkelen van de ecologische en 
landschappelijke verbindingen tussen ecologisch waardevolle gebieden in het 
landschapsgebied De Merode. Daarnaast zullen de optimalisaties de 
modelmethodologie ook inzetbaar maken om ecologische verbindingen ook voor 
andere gebieden in Antwerpen (o.a. fortengordel) en de rest van Vlaanderen te 
modelleren.

Met dit project zetten we verder in op onze doelstelling rond het bevorderen van 
biodiversiteit en landschapskwaliteit.

3. Procedurele vormvereisten

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

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedgekeurd wordt de voorgebrachte verdeling van het krediet 2021, ingeschreven 
als machtigingskrediet - ‘Subsidie voor leefmilieuprojecten’.

Budgetsleutel 0390/64902000 (MJP000228) - 'Subsidie voor leefmilieuprojecten'.


