BIJLAGE 4

Nota aan de opvolgingscommissie Kleine Nete
22 oktober 2014
Oplegnota PDPO-voorstel

Doel
Dit voorstel betreft een subsidieaanvraag in het raam van het PlattelandsOntwikkelingsPlan Provincie
Antwerpen (2015 – 220) (zie
http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dwep/dlp/plattelandsbeleid/plattelandsontwikkelingsprojecten.html).

Inhoud
Op 4 april 2014 keurde de Vlaamse regering in het kader van de onderhandelingen rond de Kleine Nete een
voorkeursscenario voor het gebied Graafweide-Schupleer te Grobbendonk principieel goed (zie
www.kleinenete.be). Het voorkeursscenario geeft een onderhandeld antwoord op de meervoudige
planningsopgave voor het gebied. De Vlaamse Regering heeft ANB, ADLO en VLM opdracht gegeven een
concreet plan van aanpak i.f.v. realisatie en flankerende maatregelen.
Parallel werd ook ingezet om samen met alle actoren tot een intentieverklaring te komen om samen tot een
gemeenschappelijk project over de verschillende bestuursniveaus heen voor de vallei van de Kleine Nete
kan komen. Vanuit het overleg dat aan het opstellen van de intentieverklaring vooraf ging, blijkt de behoefte
aan het opzetten, initiëren en faciliteren van bottum-up initiatieven inzake duurzame landbouwontwikkeling
die de bedrijven in het gebied klaar zetten voor de toekomst binnen een wijzigende ruimtelijke context.
Voorgesteld plattelandsproject geeft daar invulling aan.
Het agrarisch cultuurlandschap in dit gebied staat immers voor belangrijke uitdagingen: om internationale
biodiversiteitsdoelen te halen zijn acties nodig om beheer en inrichting van het gebied aan te passen. Het
valleisysteem moet ook veerkrachtig ingericht worden zodat het in staat is schokken als gevolg van
klimaatverandering op te vangen en zijn waterbergende functie ten volle kan spelen zonder permanente
schade te veroorzaken. De landbouw in het gebied staat daardoor erg onder druk. De natuur- en
wateropgave van het gebied beperken de mogelijkheden voor voedselproductie: de ecosystemen in het
gebied zijn kwetsbaar en de vallei is gevoelig voor overstromingen… De wijzigende omgevingsfactoren
maken dat ook de landbouwbedrijfsvoering wellicht een heroriëntatie vraagt.
Via dit project willen we samen met de landbouwbedrijven actief in het gebied verkennen waar de concrete
kansen en mogelijkheden liggen om – gegeven de ruimtelijke context – een economisch leefbare
landbouwactiviteit te blijven ontwikkelen in dit gebied en/of nieuwe synergieën met bv. natuur, water,
erfgoed, toerisme, recreatie, educatie, zorg… uit te werken op maat van het gebied en op maat van de
bedrijven. Dit vraagt een aanpak en intensieve begeleiding op bedrijfsniveau waarbij de landbouwbedrijven
zélf centraal staan: vanuit de logica en behoeften van de reële individuele landbouwbedrijfsvoering wordt
voor ieder bedrijf een ontwikkelingsstrategie op maat uitgewerkt.
Via het project zal een bedrijfsbegeleider specifiek met deze opgave in dit gebied aan de slag gaan en de
landbouwbedrijven ondersteunen bij het ontwikkelen van concrete initiatieven inzake herstructurering en/of
verbreding om tot (nieuwe) rendabele oplossingen voor landbouwers in deze gewijzigde ruimtelijke context.
Concreet zal een bedrijfseconoom met de structureel betrokken landbouwbedrijven keukentafelgesprekken
aangaan om te komen tot een bedrijfsspecifiek plan van aanpak met een dubbele uitgangsvraag:



Hoe kan ik mij als bedrijf zélf organiseren en welke initiatieven kan ik zélf nemen om ook op lange
termijn een rendabele bedrijfsactiviteit te ontwikkelen?
Wat verwacht ik van de overheid of andere partners als medewerking, ondersteuning, begeleiding…
daarbij?

De bedoeling is om te helpen aan een transitie van een in de perceptie negatief verhaal naar een positief
verhaal met (nieuwe) kansen voor de landbouw in een gewijzigde context. Het concrete onderzoek op
niveau van de individuele bedrijven, moet ook gerichte aanbevelingen en suggesties voor het gebiedsgericht
en flankerend overheidsbeleid opleveren (leren uit de concrete vormgeving van het flankerende beleid (wat

is goed? wat werkt niet? Wat kan beter? …). Het project focust op het samengaan van duurzame en leefbare
landbouw met een meerwaarde voor beleidsdoelstellingen inzake landbouw, milieu, natuur, recreatie, …
Het is de bedoeling dat dit project gevoed wordt door en tegelijk voedend werkt voor de andere
planningsprocessen in het gebied (eco-hydrologische studie, opmaak plan van aanpak GraafweideSchupleer (inrichtingsnota), opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan, …). Om die reden is van het belang dat er via
een begeleidingsgroep een sterke wisselwerking met deze paralle initatieven onstaat.
Om het bottem-up karakter van het projectvoorstel te benadrukken, zal Boerenbond optreden als trekker van
het project.
Meer in detail: Het voorstel behelst een landbouweconomische insteek voor het gevraagde plan van aanpak. Deze insteek
heeft als uitgangspunt de betrokken landbouwbedrijven zelf en het voorkeursscenario. Om deze insteek te concretiseren,
wordt de inzet van een bedrijfseconoom (niveau A, VTE) en dit gedurende 2 werkjaren voorgesteld.
Het uitgangspunt is een leefbare en duurzame landbouw in de nieuwe (planologische) context opgebouwd vanuit een
bedrijfseconomisch uitgangspunt. Concreet moet voor en in nauwe samenwerking met de rechtstreeks betrokken
landbouwbedrijven (zie bijlage voor een overzicht), de begeleidingsgroep en de opvolgingscommissie Kleine Nete het
volgende worden nagegaan:
-

-

-

Hoe kunnen de betrokken landbouwbedrijven heroriënteren en/of verbreden en/of … om zo de effecten van het
voorkeursscenario minstens op te vangen? Dit moet voor de structureel betrokken bedrijven leiden tot een concreet,
bedrijfsspecifiek plan van aanpak.
Welk overheidsoptreden (instrumentarium, …) kan hierbij helpen / is hier voor nodig (voor de structureel betrokken
bedrijven wordt een bedrijfsspecifiek voorstel uitgewerkt)?
Kunnen landbouwbedrijven een rol spelen in het toekomstige functioneren van het natuurgebied en zo ja hoe?
Welke inkomsten (MTR, premies, betaling contract, geen pacht of kapitaalkosten, ...) kunnen er zijn, welke uitgaven
(hoeveel kosten de begrazing of het maaien,...) en welke voordelen (naast financiële) kunnen er zijn (permanent
grasland, risicospreiding, droge koeien plaatsen,...)?
Levert het voorkeursscenario opportuniteiten op en/of hoe kan het dat (meer) doen (zijn hiervoor bijsturingen
wenselijk)? Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om het voorkeursscenario opnieuw ter discussie te stellen, maar
zoals ook de eco-hydrologische studie nog verbetervoorstellen kan opleveren, kan ook deze studie
verbetervoorstellen opleveren. Eventuele aanpassingen aan het voorkeursscenario zijn enkel mogelijk indien
hierover volledige consesus bestaat binnen de opvolgingscommissie Kleine Nete.

Het uitgangspunt van het onderzoek zijn de betrokken landbouwbedrijven zelf. Het is een bedrijfseconomische benadering die
enerzijds rekening houdt met de geldende beleidskaders en de realisatie van de beleidsdoelstellingen zoals vertaald in het
voorkeursscenario en anderzijds out of the box naar oplossingen zoekt. De bedoeling is om te helpen aan een transitie van
een in de perceptie negatief verhaal naar een positief verhaal met (nieuwe) kansen voor de landbouw in een gewijzigde
context. Het onderzoek moet iets opleveren enerzijds voor de individuele, betrokken bedrijven en anderzijds voor de overheid
(leren uit de concrete vormgeving van het flankerende beleid (wat is goed? wat werkt niet? Wat kan beter? …). Het onderzoek
moet focussen om het samengaan van duurzame en leefbare landbouw met andere beleidsdoelstellingen met betrekking tot
natuur en klimaat, bij voorkeur met een meerwaarde voor zowel landbouw als de beoogde beleidsdoelstellingen (natuur /
klimaat).
De resultaten, inclusief aanbevelingen, worden opgeleverd in een vertrouwelijk en een geanonimiseerd, openbaar rapport.
Naast een concreet plan van aanpak voor de betrokken landbouwbedrijven bevat het rapport aanbevelingen die moeten
dienen als leerervaring die ook nuttig zijn op provinciaal en Vlaams niveau.

Voorstel van structuur / partnerschap
Initiatief:

Opvolgingscommissie (OC) Kleine Nete

Promotor:

Boerenbond

Partners:

1) Gemeente Grobbendonk
2) Stad Herentals
3) Gemeente Nijlen
4) Gemeente Vorselaar
5) Provinciebestuur Antwerpen (DROM, DMN, DWEP).
6) Departement Landbouw en Visserij
7) Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
8) Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
9) Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
10) Natuurpunt

Aansturing:

Het project wordt aangestuurd door een begeleidingsgroep samengesteld uit promotor en
partners. De begeleidingswerkgroep is een werkgroep van en rapporteert aan de
opvolgingscommissie Kleine Nete.

Financieel (richtinggevend)
Vraag:

Verdeling:

VTE niveau A, 2 jaar:

70 000EUR x 2

Overhead:

10 000EUR

Totaal:

150 000EUR

65% PDPO (97 500EUR)
15% Promotor (22 500EUR, 11 250EUR/jaar)
20% te verdelen over 10 partners (ca. 3 000/partner, ca. 1 500EUR/partner/jaar).

Versie 2014 -01

Subsidieaanvraag
Programma voor plattelandsontwikkeling
PDPO III 2014 - 2020
In te vullen door de
behandelende afdeling

Provincie Antwerpen

ontvangstdatum en paraaf

Provinciaal Steunpunt Platteland Tinne Van Looy
Desguinlei 100
2018 Antwerpen

thema en subthema

tel. 03 240 58 31 - gsm 0473 87 18 11
e-mail: tinne.vanlooy@provincieantwerpen.be
website: www.provincieantwerpen.be/platteland

dossiernummer

PROJECTFICHE

Waarvoor gebruikt u dit formulier?
Hiermee vraagt u een subsidie aan in het kader van
- de Europese maatregel “Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland” van het Programma voor
Plattelandsontwikkeling PDPO III 2014-2020
- Platteland Plus

Waar vindt u meer informatie over dit formulier?
Op www.provincieantwerpen.be/platteland vindt u het reglement voor deze subsidieaanvraag, dat u als handleiding kan
gebruiken bij het invullen van de projectfiche.

Aan wie bezorgt u dit formulier?
Stuur dit formulier ten laatste 30 oktober 2014 (poststempel geldt als bewijs) met de bijhorende bewijsstukken per post
in tweevoud naar het provinciaal steunpunt platteland en per e-mail naar platteland@provincieantwerpen.be.

Administratieve gegevens van het project
1 Vul de administratieve gegevens van het project in.
De projectnaam mag maximaal 75 tekens tellen.

projectnaam Vallei in verandering: kansen voor duurzame landbouw
naam promotor Boerenbond
begindatum project 01/01/2015
einddatum project 31/12/2016
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2 Geef een korte samenvatting van het project.
Gebruik maximaal 700 tekens, inclusief spaties.

Op 4 april 2014 keurde de Vlaamse regering in het kader van de onderhandelingen rond de Kleine Nete een
voorkeursscenario voor het gebied Graafweide-Schupleer principieel goed (zie www.kleinenete.be). Het
voorkeursscenario geeft een onderhandeld antwoord op de meervoudige planningsopgave voor het gebied. De
Vlaamse Regering vraagt heeft ANB, ADLO en VLM opdracht gegeven nu een concreet plan van aanpak i.f.v.
realisatie en flankerende maatregelen.
Parallel werd ook ingezet om samen met alle actoren tot een intentieverklaring te komen om samen tot een
gemeenschappelijk project over de verschillende bestuursniveaus heen voor de vallei van de Kleine Nete kan komen.
Vanuit het overleg dat aan het opstellen van de intentieverklaring vooraf ging, blijkt de behoefte aan het opzetten,
initiëren en faciliteren van bottum-up initiatieven inzake duurzame landbouwontwikkeling die de bedrijven in het
gebied klaar zetten voor de toekomst binnen een wijzigende ruimtelijke context. Voorgesteld plattelandsproject geeft
daar invulling aan.
Het agrarisch cultuurlandschap in dit gebied staat immers voor belangrijke uitdagingen: om internationale
biodiversiteitsdoelen te halen zijn acties nodig om beheer en inrichting van het gebied aan te passen. Het valleisysteem
moet ook veerkrachtig ingericht worden zodat het in staat is schokken als gevolg van klimaatverandering op te vangen
en zijn waterbergende functie ten volle kan spelen zonder permanente schade te veroorzaken. De landbouw in het
gebied staat daardoor erg onder druk. De natuur- en wateropgave van het gebied beperken de mogelijkheden voor
voedselproductie: de ecosystemen in het gebied zijn kwetsbaar en de vallei is gevoelig voor overstromingen… De
wijzigende omgevingsfactoren maken dat ook de landbouwbedrijfsvoering wellicht een heroriëntatie vraagt.
Via dit project willen we samen met de landbouwbedrijven actief in het gebied verkennen waar de concrete kansen en
mogelijkheden liggen om – gegeven de ruimtelijke context – een economisch leefbare landbouwactiviteit te blijven
ontwikkelen in dit gebied en/of nieuwe synergieën met bv. natuur, water, erfgoed, toerisme, recreatie, educatie,
zorg… uit te werken op maat van het gebied en op maat van de bedrijven. Dit vraagt een aanpak en intensieve
begeleiding op bedrijfsniveau waarbij de landbouwbedrijven zélf centraal staan: vanuit de logica en behoeften van de
reële individuele landbouwbedrijfsvoering wordt voor ieder bedrijf een ontwikkelingsstrategie op maat uitgewerkt.
Via het project zal een bedrijfsbegeleider specifiek met deze opgave in dit gebied aan de slag gaan en de
landbouwbedrijven ondersteunen bij het ontwikkelen van concrete initiatieven inzake herstructurering en/of
verbreding om tot Met dit project willen we een eerste aanzet leveren tot (nieuwe) rendabele oplossingen voor
landbouwers in deze gewijzigde ruimtelijke context.
Concreet zal een bedrijfseconoom met de structureel betrokken landbouwbedrijven keukentafel gesprekken aangaan
om te komen tot een bedrijfsspecifiek plan van aanpak met een dubbele uitgangsvraag:
•
Hoe kan ik mij als bedrijf zélf organiseren en welke initiatieven kan ik zélf nemen om ook op lange termijn
een rendabele bedrijfsactiviteit te ontwikkelen?
•
Wat verwacht ik van de overheid of andere partners als medewerking, ondersteuning, begeleiding… daarbij?.
Er wordt nagegaan welk overheidsoptreden hierbij kan helpen of nodig is.
De bedoeling is om te helpen aan een transitie van een in de perceptie negatief verhaal naar een positief verhaal met
(nieuwe) kansen voor de landbouw in een gewijzigde context. Het concrete Het onderzoek op niveau van de
individuele bedrijven, moet ook gerichte aanbevelingen en suggesties voor het gebiedsgericht en flankerend
overheidsbeleid moet iets opleveren enerzijds voor de individuele, betrokken bedrijven en anderzijds voor de overheid
(leren uit de concrete vormgeving van het flankerende beleid (wat is goed? wat werkt niet? Wat kan beter? …). Het
project focust op het samengaan van duurzame en leefbare landbouw met een meerwaarde voor beleidsdoelstellingen
inzake landbouw, milieu, natuur, recreatie, …
Het is de bedoeling dat dit project gevoed wordt door en tegelijk voedend werkt voor de andere planningsprocessen
in het gebied (eco-hydrologische studie, opmaak plan van aanpak Graafweide-Schupleer (inrichtingsnota), opmaak
ruimtelijk uitvoeringsplan, …). Om die reden is van het belang dat er via een begeleidingsgroep een sterke
wisselwerking met deze paralle initatieven onstaat.
Om het bottem-up karakter van het projectvoorstel te benadrukken, zal Boerenbond optreden als trekker van het
project.
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Gegevens van de promotor, de copromotor en de partners
3 Vul de identificatiegegevens van de promotor in.
naam organisatie Boerenbond
naam contactpersoon Gert Van de Moortel
functie contactpersoon Provinciaal secretaris Antwerpen
tel contactpersoon +3214595150
gsm contactpersoon
e-mailadres contactpersoon Gert.Van.de.moortel@Boerenbond.be
adres organisatie Maal 1
2440 Geel

website organisatie www.boerenbond.be
juridische vorm

publiekrechtelijke rechtspersoon
privaatrechtelijke rechtspersoon

rechtsvorm
onderworpen aan wetgeving
op de overheidsopdrachten

ja
neen

4 Op welk rekeningnummer mag de subsidie gestort worden?
IBAN BE
BIC
5 Werkt u samen met copromotoren?
ja. Vul bijlage 1 ‘Overzicht van de gegevens van de copromotoren’ in.
Voeg de samenwerkingsovereenkomst tussen de promotor en de copromotoren bij dit formulier. Ga naar vraag 6.
nee. Ga naar vraag 7.

6 Vul de gegevens in van de copromotoren.
De definitie van copromotor is opgenomen in het reglement dat u vindt op www.provincieantwerpen.be/platteland

voor- en achternaam

rol

aandeel in de totale projectkost

7 Werkt u samen met partners of gaat u in de toekomst samenwerken met partners?
ja. Ga naar vraag 8.
nee. Ga naar vraag 9.
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8 Vul de gegevens in van de partners of de toekomstige partners.
partner

inhoudelijke
of financiële rol

omschrijving samenwerking

Overzicht van
de partners:
zie tabel als
bijlage 1

al contact opgenomen met de
partner
ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

9 Beschrijf kort de kerntaken van de promotor en de eventuele copromotoren.
Dit voorstel is ontstaan in de schoot van de opvolgingscommissie (OC) Kleine Nete, een overlegorgaan in het raam van de
coördinatiecommissie Kleine Nete (zie www.kleinenete.be en mededeling Vlaamse Regering dd. 23/11/2012 als bijlage).
Boerenbond werd in de OC aangeduid als promotor van dit voorstel. De promotor is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en
financiële opvolging van het volledige ingediende project. De promotor is het officiële aanspreekpunt.
Het project wordt aangestuurd en opgevolgd door een begeleidingsgroep die bestaat uit een vertegenwoordiger per partner
(zie 8), vertegenwoordiging van de dienst van de gouverneur en de promotor. De begeleidingsgroep wordt aangestuurd door
en rapporteert aan de opvolgingscommissie (OC) Kleine Nete.
De partners leveren naast een inhoudelijke bijdrage via de begeleidingsgroep eveneens een financiële bijdrage die via een
aparte overeenkomst met de promotor wordt geregeld (op te maken na OC dd. 22/10).
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Inhoudelijke gegevens van het project
Omschrijving van het project
10 Omschrijf het volledige project.
Vermeld de aanleiding of voorgeschiedenis van het project, de haalbaarheid en de uitwerking ervan en zowel de
subsidiabele als de niet-subsidiabele onderdelen.

Aanleiding of voorgeschiedenis
De vallei van de Kleine Nete is een belangrijke openruimtestructuur voor Vlaanderen. Maar ook een dicht bevolkt gebied
met een sterk verspreide bebouwing. Grote uitdaging is de valleistructuur zo versterken dat ze extreme
weersomstandigheden zoals zware stormen, hevige regenbuien, hittegolven en periodes van droogte kan opvangen. De
landbouw-, natuur- en bosgebieden in de vallei moeten sterk genoeg zijn om de gevolgen van de klimaatverandering zonder
blijvende schade te doorstaan.
Om de uitdagingen in de vallei van de Kleine Nete aan te gaan, zijn verschillende overheden aan het werk in de vallei. Er
staan heel wat projecten op stapel. Al deze projecten zoeken naar een optimale inrichting van de vallei om de doelstellingen
inzake landbouw, natuur, bos, onroerend erfgoed, waterbeheer en mobiliteit te realiseren.
Om de uitvoering van deze projecten op elkaar af te stemmen, stelde de Vlaamse Regering gouverneur Cathy Berx aan als
procesbegeleider (zie beslissing Vlaamse Regering als bijlage). Doelstelling is om samen met alle betrokkenen te streven
naar gedragen oplossingen en realisaties op het terrein. Het overleg loopt via de opvolgingscommissie.
zie www.kleinenete.be en zie ihb de mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering dd. 23/11/2012 mbt de
operationalisering principiële beslissing omtrent de coördinatie van de gewestelijke planningsinitiatieven en projecten in de
vallei van de Kleine Nete en Aa tussen Kasterlee en Lier (zie bijlage).
Voorliggende subsidieaanvraag heeft in hoofdzaak betrekking op het project Graafweide - Schupleer, één van de projecten
die deel uit maken van de coördinatieopdracht.

Uitwerking (inclusief subsidiabele en niet-subsidiabele onderdelen)
Op 4 april 2014 nam de Vlaamse Regering een tussentijdse beslissing over een aantal planningsinitiatieven en projecten in
de vallei van de Kleine Nete tussen Kasterlee en Lier (zie bijlage). De Vlaamse Regering keurde onder andere het
voorkeursscenario voor het gebied Graafweide-Schupleer principieel goed. Dit voorkeursscenario is tot stand gekomen in de
schoot van de coördinatieopdracht Kleine Nete van gouverneur Cathy Berx.
Het voorkeursscenario geeft een onderhandeld antwoord op de meervoudige planningsopgave voor het gebied GraafweideSchupleer:
1) Het vastleggen van de gebieden die blijven behoren tot de gebieden van de agrarische structuur en waar landbouw
zekerheid heeft over de agrarische bestemming.
2) Het vastleggen van de gebieden waar uitbreidingen van natuur en bos kunnen plaatsvinden in functie van de realisatie
van het Vlaams Ecologisch Netwerk en meer specifiek in dit geval het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen voor
het habitatrichtlijngebied (SBZ-H). De Vlaamse Regering besliste op 20 juli 2012 reeds principieel dat er binnen het
habitatrichtlijngebied Graafweide-Schupleer een natte natuurkern van 150 ha ingericht moet worden en dat daarvoor in dit
SBZ-H-gebied ca. 100 ha agrarisch gebied herbestemd zal worden naar natuurgebied.
3) Het vastleggen van de gebieden die zowel tot de natuurlijke als agrarische structuur behoren (agrarische gebieden met
overdruk natuurverweving) en waarbinnen ten aanzien de gebruikers en eigenaars in het gebied een gericht stimulerend
beleid gevoerd kan worden i.f.v. het verhogen van de ecologische kwaliteiten van het gebied.
4) Het vastleggen van de noodzakelijke randvoorwaarden voor de verdere ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied teneinde
de aanwezige landschapselementen en -componenten en onroerend erfgoedelementen in het gebied te vrijwaren, zoals
omschreven in het aanduidingsbesluit van de ankerplaats ‘Samenvloeiingsgebied van Kleine Nete en Aa’.
Meer duiding bij het voorkeursscenario en de totstandkoming ervan: zie nota als bijlage. Met het voorkeursscenario wordt
een belangrijke bijdrage geleverd aan een aantal Vlaamse en Europese beleidsdoelstellingen mbt integraal waterbeheer en
natuur en dit in nauwe afstemming met alle betrokken sectoren en actoren.
Het voorkeursscenario biedt een ruimtelijk kader voor de opmaak van een plan van aanpak dat onder andere ook een
voorstel van timing en financiering voor de in te zetten instrumenten nodig voor de implementatie (inrichting, beheer,
flankerend landbouwbeleid).
Het volledige project behelst dus de verdere implementatie van het voorkeursscenario Graafweide / Schupleer zoals
principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering en zoals uiteengezet in de nota ‘Rapportering Coördinatieopdracht
Kleine Nete, Bijlage 4, Projectnota Graafweide / Schupleer, Januari 2014 (zie bijlage voor deze nota en bijhorende
beslissing Vlaamse Regering).
Een belangrijke stap in deze implementatie is de opmaak van een plan van aanpak voor de effectieve realisatie van
voorgestelde natuurdoelen. Het plan van aanpak moet resulteren in een voorstel van timing en financiering voor de in te
zetten instrumenten waarin wordt voorzien (inrichting, beheer, flankerend beleid, …).
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11 Omschrijf het onderdeel van het project waarvoor u een subsidie aanvraagt.
Gebruik daarbij maximaal 3000 tekens.
Voorliggend voorstel behelst een landbouweconomische insteek voor plan van aanpak zoals beschreven in punt 10. Deze
insteek heeft als uitgangspunt de betrokken landbouwbedrijven zelf en het voorkeursscenario. Om deze insteek te
concretiseren, wordt de inzet van een bedrijfseconoom (niveau A, VTE) en dit gedurende 2 werkjaren voorgesteld.
Het uitgangspunt is een leefbare en duurzame landbouw in de nieuwe (planologische) context opgebouwd vanuit een
bedrijfseconomisch uitgangspunt. Concreet moet voor en in nauwe samenwerking met de rechtstreeks betrokken
landbouwbedrijven (zie bijlage voor een overzicht), de begeleidingsgroep en de opvolgingscommissie Kleine Nete het
volgende worden nagegaan:
- Hoe kunnen de betrokken landbouwbedrijven heroriënteren en/of verbreden en/of … om zo de effecten van het
voorkeursscenario minstens op te vangen? Dit moet voor de structureel betrokken bedrijven (NOG AF TE SPREKEN
WELKE) leiden tot een concreet, bedrijfsspecifiek plan van aanpak.
- Welk overheidsoptreden (instrumentarium, …) kan hierbij helpen / is hier voor nodig (voor de structureel betrokken
bedrijven (NOG AF TE SPREKEN WELKE) wordt een bedrijfsspecifiek voorstel uitgewerkt)?
- Kunnen landbouwbedrijven een rol spelen in het toekomstige functioneren van het natuurgebied en zo ja hoe? Welke
inkomsten (MTR, premies, betaling contract, geen pacht of kapitaalkosten, ...) kunnen er zijn, welke uitgaven (hoeveel
kosten de begrazing of het maaien,...) en welke voordelen (naast financiële) kunnen er zijn (permanent grasland,
risicospreiding, droge koeien plaatsen,...)?
- Levert het voorkeursscenario opportuniteiten op en/of hoe kan het dat (meer) doen (zijn hiervoor bijsturingen wenselijk)?
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om het voorkeursscenario opnieuw ter discussie te stellen, maar zoals ook de ecohydrologische studie nog verbetervoorstellen kan opleveren, kan ook deze studie verbetervoorstellen opleveren. Eventuele
aanpassingen aan het voorkeursscenario zijn enkel mogelijk indien hierover volledige consesus bestaat binnen de
opvolgingscommissie Kleine Nete.
Het uitgangspunt van het onderzoek zijn de betrokken landbouwbedrijven zelf. Het is een bedrijfseconomische benadering
die enerzijds rekening houdt met de geldende beleidskaders en de realisatie van de beleidsdoelstellingen zoals vertaald in
het voorkeursscenario en anderzijds out of the box naar oplossingen zoekt. De bedoeling is om te helpen aan een transitie
van een in de perceptie negatief verhaal naar een positief verhaal met (nieuwe) kansen voor de landbouw in een gewijzigde
context. Het onderzoek moet iets opleveren enerzijds voor de individuele, betrokken bedrijven en anderzijds voor de
overheid (leren uit de concrete vormgeving van het flankerende beleid (wat is goed? wat werkt niet? Wat kan beter? …). Het
onderzoek moet focussen om het samengaan van duurzame en leefbare landbouw met andere beleidsdoelstellingen met
betrekking tot natuur en klimaat, bij voorkeur met een meerwaarde voor zowel landbouw als de beoogde
beleidsdoelstellingen (natuur / klimaat).
De resultaten, inclusief aanbevelingen, worden opgeleverd in een vertrouwelijk en een geanonimiseerd, openbaar rapport.
Naast een concreet plan van aanpak voor de betrokken landbouwbedrijven bevat het rapport aanbevelingen die moeten
dienen als leerervaring die ook nuttig zijn op provinciaal en Vlaams niveau.
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12 Sluit het project aan bij een vroeger project waarvoor u een Europese, Vlaamse of provinciale subsidie
kreeg?
ja. Welke subsidie hebt u voor een vroeger project gekregen?

nee

Doelstellingen van het project
13 Wat zijn de doelstellingen van het project?
Geef aan welke resultaten u beoogt met het project?
Een gedragen antwoord op volgende vragen:
- Hoe kunnen specifieke bedrijfsstrategiën voor de betrokken landbouwers in Graafweide worden ontwikkeld om de effecten
van het voorkeursscenario zo goed mogelijk op te vangen.
- Welk overheidsoptreden (instrumentarium, …) kan hierbij helpen / is hier voor nodig (voor de structureel betrokken bedrijven
wordt een bedrijfsspecifiek voorstel uitgewerkt)? Bedoeling: het signaleren van mogelijkheden tot positief overheidsoptreden
om bedrijfsstrategiën mogelijk te maken.
- Kunnen landbouwbedrijven een rol spelen in het toekomstige functioneren van het natuurgebied en zo ja hoe? Welke
inkomsten (MTR, premies, betaling contract, geen pacht of kapitaalkosten, ...) kunnen er zijn, welke uitgaven (hoeveel kosten
de begrazing of het maaien,...) en welke voordelen (naast financiële) kunnen er zijn (permanent grasland, risicospreiding,
droge koeien plaatsen,...)?
- Levert het voorkeursscenario opportuniteiten op en/of hoe kan het dat (meer) doen (zijn hiervoor bijsturingen wenselijk)? Het
is uitdrukkelijk niet de bedoeling om het voorkeursscenario opnieuw ter discussie te stellen, maar zoals ook de ecohydrologische studie nog verbetervoorstellen kan opleveren, kan ook deze studie verbetervoorstellen opleveren. Eventuele
aanpassingen aan het voorkeursscenario zijn enkel mogelijk indien hierover volledige consesus bestaat binnen de
opvolgingscommissie Kleine Nete.
De resultaten, inclusief aanbevelingen, worden opgeleverd in een vertrouwelijk en een geanonimiseerd, openbaar rapport. De
resultaten moeten:
- individueel bruikbaar zijn voor de structureel betrokken landbouwbedrijven;
- mee kunnen vormgeven aan het beleid gekoppeld aan de verdere implementatie van het voorkeursscenario Graafweide /
Schupleer;
- aanbevelingen bevatten over het flankerende beleid in zijn algemeenheid. => leerervaring voor overheden
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14 Verduidelijk uw projectplanning en -organisatie.
Omschrijf hier alleen de hoofd- en subactiviteiten. Vul in de bijlage projectfiche, het tabblad 2 ‘Projectplanning & organisatie’
in.
Hoofdactiviteit:
1. zoeken naar economische alternatieven voor landbouwers in Graafweide Schupleer
2. leereffecten naar overheden
Subactiviteiten:
- beantwoorden onderzoeksvragen (zie punten 2 en 13)
- instuderen beleidskader (voorkeursscenario / bestaande mogelijkheden flankerend beleid) (materiaal beschikbaar, bij
voorkeur gekend door betreffende landbouweconoom);
- onderzoek naar verbredingsmogelijkheden (recreatief / natuurdoelen / onderhoud openbaar domein / …) inclusief bevraging
partijen in dat kader;
- uitwerken scenario’s eigendomstoestand / gebruiksrechten / timing in overleg met de natuursector;
- bevraging / bespreking structureel betrokken landbouwers o.a. via keukentafelgesprekken (meerdere contacten met de
structureel betrokken landbouwers);
- afstemming met / rapportering aan begeleidingsgroep en Opvolgingscommissie;
- opmaak voorstel van flankerend pakket per structureel betrokken bedrijf (niet openbaar);
- opmaak rapport met enerzijds geanonimiseerde, bedrijfsspecifieke aanbevelingen en anderzijds overkoepelende
aanbevelingen met betrekking tot flankerend beleid in het algemeen en het plan van aanpak Graafweide / Schupleer in het
bijzonder.

Thema's van het project
15 Bij welke thema's en subthema's past het project?
Meer informatie over de thema's en subthema's vindt u in het reglement.

thema 1

beleving op het plattland, kansen geven met respect voor de streekidentiteit
subthema

thema 2

Landbouwverbreding / Bevorderen van de toeristische activiteiten /
Instandhouding en opwaardering van het landelijke erfgoed met nadruk op
typische plattelandselementen of agrarisch erfgoed / Duurzame energie en
klimaatadaptatie
de open ruimte vrijwaren en ontwikkelen

subthema
thema 3

aandacht voor kwetsbare groepen op het platteland
subthema

thema 4

leefbare dorpen
subthema

thema 5

naar een functioneel wegennet op het platteland
subthema
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16 Verduidelijk de link met het provinciaal plattelandsontwikkelingsplan (PPOP).
Thema: beleving op het platteland kansen geven met respect voor streekidentiteit
Subthema landbouwverbreding
Voorliggende subsidieaanvraag zet bij uitstek in op:
Begeleiding van landbouwers naar vernieuwende vormen van landbouwverbreding. Bedoeling is immers om vanuit
een landbouweconomische invalshoek te zoeken naar heroriëntatie / verbreding binnen de nieuwe (beoogde) context (zie nota
over voorkeursscenario).
Begeleiding van landbouwers naar het meer realiseren van biodiversiteitsdoelstellingen (agrobiodiversiteit ruim
bekeken) vanuit een gebiedsvisie. Het voorkeursscenario is er gekomen net in functie van de realisatie van IHD. Het is
wenselijk dat een belangrijk aspect van de verbreding gezocht wordt bij het realiseren / onderhouden van de IHD’s. Maw: het
inschakelen van de landbouw bij de natuurdoelen beoogd in het voorkeursscenario.
Subthema bevorderen van toeristische activiteiten
De vallei van de Kleine Nete kan, meer dan vandaag en gelet op de beoogde transities (zie www.kleineneten.be), worden
uitgespeeld als een toeristische aantrekkingspool (natuur, landbouw, platteland, water). Dit kan samensporen met verbreding
van de aanwezige landbouw.
Subthema instandhouding en opwaardering van het landelijke erfgoed met nadruk op typische plattelandselementen of
agrarisch erfgoed
Het projectgebied betreft een ankerplaats (Het samenvloeiingsgebied van de Kleine Nete en de Aa, zie
https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/object/id/APA023/ en
https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/static/DOC5017.pdf) en een beschermd landschap (Troon: interfluvium Kleine
Nete en Aa met Graafweide, zie https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/static/DOC4440.pdf) met specifieke aandacht
voor typische plattelandselementen (zie figuur als bijlage 3).
Bij de verdere implementatie van het voorkeursscenario vormt dit aspect een belangrijk aandachtspunt. Mogelijks kan dit
aspect ook een rol spelen bij de beoogde verbreding.
Subthema Duurzame energie en klimaatadaptatie
Een onderdeel van het plangebied betreft een overstromingsgebied langsheen de Kleine Nete (actie bekkenbeheerplan, zie
http://geoloket.vmm.be/bekkenwerking/fiches/10_8.pdf). Het beheer van dit overstromingsgebied en/of de waterhuishouding in
het gehele gebied Graafweide / Schupleer kan mogelijks een rol spelen in de beoogde verbreding.

17 Omschrijf de link met landbouw of platteland.
Het voorkeursscenario is een uitvoering van Vlaamse en Europese beleidsdoelen mbt integraal waterbeleid en natuur. Het
behelst een herbestemming van ca. 100ha landbouwgebied (met ecologisch belang) cfr. het gewestplan naar een meer
natuurlijke bestemming. De beoogde transitie heeft ontegensprekelijk – en vergelijkbaar met gelijkaardige oefeningen in
Vlaanderen en ondanks een maximale afstemming op de landbouwbelangen in het gebied (LER, LIS, studie gecumuleerde
landbouwimpact, …) – een substantiële impact op het functioneren van de landbouw in het gebied. Het realiseren van
(Europese en Vlaamse) beleidsdoelstellingen mbt natuur en integraal waterbeheer in combinatie met duurzame en leefbare
landbouw vormt ontegensprekelijk één van de grootste uitdagingen voor het buitengebied / platteland in Vlaanderen (zie bv.
http://www.milieurapport.be/nl/publicaties/topicrapporten/mira-topicrapport-2012/ en
http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/br2012/groenboek_beleidsplanruimte.pdf).
Bedoeling van deze subsidieaanvraag is om de nog veelal algemene beleidslijnen mbt flankerend beleid en transitie van de
landbouw naar een meer duurzame en leefbare sector te vertalen naar de praktijk vanuit een landbouweconomische
invalshoek én dit zowel met als zonder rekening te houden met de geldende beleidscontext. De resultaten kunnen bijdrage
aan de leefbaarheid / duurzaamheid van de betrokken landbouwbedrijven en de verdere vormgeving van het flankerende en
transitiebeleid.
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18 Omschrijf hoe het project bijdraagt aan de horizontale doelstellingen van Europa.
De horizontale doelstellingen van Europa zijn werkgelegenheid, klimaat en armoede. Geef ook aan hoe het project rekening
houdt met de prioritaire thema's innovatie en duurzaamheid.

thema’s
werkgelegenheid

bijdrage
ja

nee

niet van
toepassing

klimaat

ja

nee

niet van
toepassing

armoede

ja

nee

innovatie

ja

nee

niet van
toepassing
niet van
toepassing

duurzaamheid /
duurzame ontwikkeling

ja

nee

niet van
toepassing

toelichting
Indirect: Behoud, zo mogelijk versterking van
de werkgelegenheid in de landbouwsector.
Direct: Tijdelijke tewerkstelling 1 VTE
landbouweconoom
Met het voorkeursscenario wordt een
belangrijke bijdrage geleverd aan een aantal
Vlaamse en Europese beleidsdoelstellingen
mbt integraal waterbeheer en natuur.

De studie moet dienen om verder mee vorm te
geven aan een duurzaam flankerend en
transitiebeleid voor landbouw.
De studie moet dienen om verder mee vorm te
geven aan een duurzaam flankerend en
transitiebeleid voor landbouw.

19 Welke relatie heeft het project met initiatieven van het Vlaamse, provinciale en lokale beleid?
Mogelijke voorbeelden zijn het strategisch plan korte keten, de beleidswerkgroep Ruimte Vlaanderen en de link met het
functietoekenningsplan, maar ook het gebiedsgericht beleid van de provincie Antwerpen, landbouwvisie….
Het deel van het project waarvoor subsidies worden aangevraagd moet een fundamentele bouwsteen zijn van het plan van
aanpak zoals gevraagd door de Vlaamse Regering in haar beslissing dd. 4 april 2014. Dit plan van aanpak is een belangrijke
stap in de verdere implementatie van het voorkeursscenario, op haar beurt een cruciale schakel in de implementatie van
Vlaamse beleidsdoelstellingen in de vallei van de Kleine Nete. Het project Graafweide – Schupleer maakt deel uit van de
coördinatieopdracht van de provinciegouverneur. Binnen deze coördinatieopdracht wordt maximaal gezocht naar afstemming
tussen enerzijds de Vlaamse (en Europese) beleidsdoelstellingen en anderzijds lokale plannen en projecten. Verschillende
gemeentebesturen die deel uitmaken van de het coördinatiegebied hebben in het raam van een gemeenschappelijke
intentieverklaring eigen projecten naar voren geschoven. De gemeentebesturen en het provinciebestuur maken deel uit van
de opvolgingscommissie (OC) Kleine Nete.

20 Hoe zal het project structureel verankerd worden na de projectperiode?
Licht de continuïteit en de overdraagbaarheid van het project toe.
Het deel van het project waarvoor subsidies wordt aangevraagd moet bijdragen aan een afdoende, duurzaam flankerend
beleid op maat van de bedrijven enerzijds en kan – via aanbevelingen - mee sturend werken voor het flankerende (landbouw)beleid in zijn algemeenheid anderzijds.

Vergunningen voor het project
21 Zijn er voor de uitvoering van het project specifieke overheidsvergunningen nodig?
Voorbeelden van vergunningen zijn bouwvergunningen, kapvergunningen en milieuvergunningen.

ja. Welke vergunningen zijn er nodig?
Als u deze vraag beantwoord hebt, gaat u naar vraag 22.

nee. Ga naar vraag 23.
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22 Beschikt u al over die vergunningen?
Hou er rekening mee dat u de vergunningen moet aangevraagd hebben, vóór uw project goedgekeurd kan worden.

ja 

Op welke datum is de vergunning toegekend?
Voeg een kopie van de vergunning bij dit formulier.

nee  Wat is de datum van de vergunningsaanvraag ?

Investeringsprojecten
23 Is uw project een investeringsproject?
Bij een investeringsproject bedragen de investeringskosten 50% of meer.
ja. Ga naar vraag 24.

nee. Ga naar vraag 27.
24 Is de promotor eigenaar van de investering
ja
nee. Voeg de overeenkomst tussen de eigenaar van de investering en de promotor bij dit formulier.
25 Vul de gegevens in over de locatie van het investeringsproject.
straat en nummer
postcode en gemeente
26 Is het project al voorgelegd aan de provinciale kwaliteitskamer?
ja



datum:



Advies

nee
Dienstverleningsprojecten
27 Is uw project een dienstverleningsproject?
ja. Ga naar vraag 28.
nee. Ga naar vraag 29.
28 Vul de gegevens in over de locatie van het dienstverleningsproject.
Geef een overzicht van alle gemeenten waar het project zich afspeelt. Voeg eventueel een kaart bij dit formulier.
Grobbendonk en Herentals
kaart: zie bijlage 4

Indicatoren
29 Hoeveel mensen genieten van de verbeterde voorzieningen?
rechtstreeks: 21 (betrokken landbouwbedrijven / onrechtstreeks: onbepaald (recreanten, natuursector, overheid,
andere landbo ers ia door erking leertraject )
11

30 Voor hoeveel mensen wordt werkgelegenheid gecreëerd (direct en indirect)?
aantal tijdelijke jobs :

1 (2 jaar) VTE

aantal duurzame jobs:

ca. 21 (betrokken landbouwers) VTE

31 Hoeveel landbouwbedrijven of landbouwers worden direct of indirect bij het project betrokken?
21

direct betrokken landbouwbedrijven of landbouwers

94 (betrokken
landbouwers
coördinatieopdracht
Kleine Nete

indirect betrokken landbouwbedrijven of landbouwers

32 Geef minimaal drie andere indicatoren.
- samenwerking (bestuursniveau overschrijdend en sectoroverschrijdend (landbouw – natuur) (de coördinatieopdracht
Kleine Nete is een samenwerkingsmodel bij uitstek);
- multifunctioneel ruimtegebruik / functieverweving (landbouw, natuur, integraal waterbeheer, recreatie, duurzame
energie, …);
- agrobiodiversiteit vanuit een gebiedsvisie;
- verhoging maatschappelijk draagvlak voor de realisatie van beleidsdoelstellingen;
- people – planet – profit (te meten via aantal ontwikkelde alternatieve bedrijfsstrategieën / aantal verbrede
landbouwers / aantal publicaties / aantal vergaderingen / …) ;
- TASTBARE INDICATOREN:
* rapporten per betrokken landbouwer
* overlegmomenten begeleidingsgroep (interactie beleid / leerervaringen op het terrein)
* eindrapport
* syntheserapport (beleidsaanbevelingen)
* eindsymposium
33 Wat zijn de kritieke succesfactoren om het project te doen slagen en om de gewenste resultaten te bereiken?
- draagvlak bij de betrokken landbouwers;
- voldoende (wettelijke en/of financiële) speelruimte voor het uitwerken van een echt flankerend beleid op maat;
- evenwicht tussen vertrouwelijkheid (ifv opmaak bedrijfsspecifiek plan van aanpak) en openbaarheid (ifv
beleidsaanbevelingen);
- voldoende afstemming / wisselwerking met het flankerend beleid zoals dat wordt vorm gegeven in de andere projecten in de
vallei van de Kleine Nete en daarbuiten;
- voldoende afstemming / wisselwerking met de verdere invulling van het (nieuwe) natuurgebied Graafweide Schupleer en de
andere, voorbereidende studies ter zake. De ecohydrologische studie, de opmaak van het plan van aanpak (inrichtingsnota)
en het PDPO-project kunnen perfect parallel lopen. De verschillende processen kunnen elkaar versterken dankzij
voortschrijdend inzicht. In de loop van de ecohydrologische studie zullen verschillende tussentijdse resultaten beschikbaar
komen. De ecohydrologische studie zal pas na 2 jaar definitieve resultaten afleveren maar indien in de tussentijd een
landbouweconoom een inventarisatie kan maken van de noden bij de landbouwers en mogelijke oplossingen kunnen beide
resultaten meteen naast elkaar gelegd worden en ingepast. De inzet van een landbouweconoom is een opportuniteit om de
mening van de individuele landbouwers over de inrichting van de Graafweide in kaart te brengen zodat hiermee zoveel als
mogelijk rekening kan worden gehouden.
- flexibiliteit: indien de praktijk uitwijst dat er voldoende ruimte is om binnen de opdracht gelijkaardige oefeningen elders in de
vallei van de Kleine Nete op te nemen, moeten hierover afspraken gemaakt kunnen worden binnen de begeleidingsgroep.
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Financiële gegevens van het project
34 Is de btw terugvorderbaar voor dit project?
ja.

De bedragen in de Exceltabel (bijlage projectfiche) vult u in exclusief btw.

nee.

De bedragen in de Exceltabel (bijlage projectfiche)vult u in inclusief btw.

gemengd btw-statuut.
Welk percentage is terugvorderbaar voor dit project?
procent
35 Maak een gedetailleerde kostenopgave in tabblad 3 ‘Detail kostenopgave’ van de Exceltabel (bijlage projectfiche).
36 Maak een financiering op in tabblad 4 ‘Financiële tabel’ van de Exceltabel (bijlage projectfiche). Afhankelijk van het btwstatuut zijn de kosten inclusief of exclusief btw subsidieerbaar. Voor projecten die op het budgetjaar 2015 worden
goedgekeurd, kunnen tot en met 30 juni 2017 kosten gemaakt worden. De voorkeur wordt gegeven aan projecten die
maximaal 2,5 jaar duren. De maximale projectkost is 200.000 euro. Een project kan vastgelegd worden op 2 budgetjaren, in
dat geval bedraagt de maximale projectkost 300.000 euro.

37 Motiveer het additionele karakter van het project.
Het project moet een meerwaarde bieden ten opzichte van reeds bestaande initiatieven van de promotor. Additionaliteit
impliceert dat het project niet louter gedragen kan worden met reguliere middelen of inzet. Geef ook aan waarom het project
niet tot de reguliere taken van de promotor en copromotor behoort.

38 Hebt u voor het project al subsidies aangevraagd bij andere overheidsinstanties?
Mogelijke andere overheidsinstanties zijn EFRO of INTERREG op Europees vlak, Toerisme Vlaanderen op Vlaams niveau,
gemeentelijke of provinciale diensten.
ja.

Bij welke instantie?
Wanneer hebt u de aanvraag ingediend?
datum

Wanneer is de beslissing genomen of zal de beslissing genomen worden?
datum
nee
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Bij te voegen bewijsstukken
Verplichte bewijsstukken
39 Voeg bij dit formulier de bewijsstukken die in de onderstaande aankruislijst staan.
40 Kruis alle bewijsstukken aan die u bij dit formulier voegt.
projectplanning en -organisatie:

tabblad 2 in de Exceltabel

gedetailleerde kostenopgave:

tabblad 3 in de Exceltabel

financiële overzichtstabel:

tabblad 4 in de Exceltabel

garanties van andere financieringsbronnen dan de hoofd- of copromotoren op basis van bekrachtigde of
principiële beslissingen van de financiers of medefinanciers
41 Voeg bij dit formulier de bewijsstukken die in de onderstaande aankruislijst staan als ze van toepassing zijn voor uw project.
42 Kruis alle bewijsstukken aan die u bij dit formulier voegt.
de contactgegevens van de copromotoren:

tabblad 1 in de Excel tabel

de samenwerkingsovereenkomst tussen de copromotoren en de promotor
een kaart met het uitvoeringsgebied
vergunningen of vergunningsaanvragen
advies Kwaliteitskamer
Niet-verplichte bewijsstukken
43 Voeg bij dit formulier de bewijsstukken die in de onderstaande aankruislijst staan als ze volgens u een meerwaarde kunnen
bieden om uw subsidieaanvraag te staven.

44 Kruis alle bewijsstukken aan die u bij dit formulier voegt.
de overeenkomst met de eigenaar van het project
technische plannen
prijsoffertes
andere documenten:

Ondertekening
45 Vul de onderstaande verklaring in.
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het project en voor de ontvangst van de subsidie ligt volledig bij de promotor.

Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn en ik verbind me ertoe:
- alle wijzigingen die betrekking hebben op de gegevens van deze aanvraag onmiddellijk mee te delen aan de
beheersdienst en de plattelandscoördinator;
- te starten met het project binnen een periode van drie maanden na de goedkeuring van de subsidieaanvraag.
Alleen gemotiveerde afwijkingen kunnen toegestaan worden;
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- een schriftelijke bevestiging van de cofinancierders die toegezegd hebben, voor te leggen binnen een periode
van drie maanden na de goedkeuring van het project;
- voor bouw- en infrastructuurwerken: de ingediende vergunningsaanvragen of de uitgereikte vergunningen voor
te leggen voorafgaand aan de goedkeuring van de subsidieaanvraag;
- voor investeringsprojecten: de investeringen gedurende een periode van vijf jaar na de goedkeuring van het
project te laten bestaan en geen bestemmingswijziging door te voeren. De sancties zijn beschreven in het
reglement voor PDPO III 2014-2020, maatregel: versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland
en Platteland Plus;
- alle bedragen die eventueel al uitbetaald zijn voor het project, terug te betalen indien ik als promotor opzettelijk
valse verklaringen heb afgelegd. Ik ben ervan op de hoogte dat het project dan uitgesloten wordt van ELFPOsteun en dat de projectpromotor voor het jaar in kwestie en voor het daaropvolgende jaar uitgesloten wordt van
de toekenning van steun in het kader van dezelfde maatregel;
- een afzonderlijk boekhoudsysteem of een passende boekhoudkundige code te gebruiken conform de ELFPOreglementering tijdens de looptijd van het project (overeenkomstig artikel 66 van verordening 1305/2013);
- zowel tijdens als na de afloop van het project de nodige schikkingen te treffen om controle en toezicht op de
uitvoering van het project mogelijk te maken. Daarbij wordt vrije toegang verleend tot de lokalen waar het
project plaatsvindt, en tot alle boekhoudkundige bewijsstukken en documenten in verband met het project,
zowel voor EU-ambtenaren als voor bevoegde ambtenaren van de Vlaamse en provinciale administratie;
- op eenvoudig verzoek van de beheersdienst VLM, de provincie, de Vlaamse overheid of Europa medewerking
te verlenen aan evaluatieonderzoeken;
- conform de declaratie-instructies jaarlijks twee declaratiedossiers met een voortgangsverslag in te dienen bij de
beheersdienst en de provincie over de voortgang van het project, de procedure en de bereikte resultaten en
effecten om een periodieke evaluatie mogelijk te maken;
- richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen
van overheidsopdrachten en tot intrekking van richtlijn 2004/18/EG na te leven (enkel voor projecten binnen de
maatregel OKW);
- de bepalingen na te leven van:
- de wet van 15 juni 2006 op overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten;
- de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
- het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke
sectoren
- het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. Alle relevante actuele informatie is
opgenomen op http://www.bestuurszaken.be/regelgeving-overheidsopdrachten ;
- publiciteit te voeren conform de ELFPO-reglementering op het vlak van het gebruik van de Europese, Vlaamse
en provinciale logo's en de slagzin voor OKW projecten. Voor P+ projecten worden aparte communicatierichtlijnen uitgewerkt. Gedetailleerde instructies worden meegestuurd met de goedkeuring en zijn opgenomen
in de declaratie-instructies;
- te voldoen aan de de-minimisregeling;
- ervoor te zorgen dat het project voldoet aan alle vigerende reglementering;
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- ervoor in te staan dat voor hetzelfde project of dezelfde kosten geen andere Europese of Vlaamse
projectsubsidies worden toegekend;
- de uitbetaalde steun bekend te maken conform artikel 111 van verordening (EG) nr. 1306/2013 van het
Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013, dat de lidstaten verplicht de uitbetaalde steun van elk
afgelopen begrotingsjaar bekend te maken, zowel voor natuurlijke personen, rechtspersonen als verenigingen
zonder eigen rechtspersoon. Het doel van de openbaarheid is het vergroten van de transparantie van het
gebruik van communautaire middelen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het bevorderen van
een goed financieel beheer van die middelen door de publieke controle op de bestede gelden te versterken. De
volgende gegevens moeten worden meegedeeld:
- de voor- en achternaam van de natuurlijke personen, de officiële naam van de rechtspersoon met eigen
rechtspersoonlijkheid of de volledige naam van de vereniging;
- de gemeente en het postnummer van de begunstigde;
- de omvang van de betaling en het type en de omschrijving van de gefinancierde maatregelen.
- De gegevens worden gepubliceerd op de website www.belpa.be en blijven ter beschikking tot twee jaar na de
publicatie (enkel voor projecten onder maatregel OKW);
- kennis te nemen van het voorbehoud van de uitbetaling van de subsidie door de beheersdienst (VLM) in de
volgende gevallen:
- als het project niet uitgevoerd wordt zoals omschreven in de aanvraag, kan de subsidie opgeschort of
teruggevorderd worden;
- als reeds ontvangen ELFPO-steun moet worden terugbetaald, moet dat gebeuren zoals vastgelegd door
de Vlaamse overheid en is rente wegens achterstal verschuldigd;
- te aanvaarden dat de indiening van de aanvraag geen rechten doet ontstaan op het vlak van de aangevraagde
overheidssteun voor de persoon die dit formulier ondertekent.

datum
handtekening
………………………………………………………………………………..
voor- en achternaam
functie
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