
DIEN JE PROJECT IN BIJ HET 
PROVINCIAAL STEUNPUNT 

PLATTELAND!

PLATTELANDS-
ONTWIKKELING
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HOE INDIENEN?

Heb je een goed idee waarmee je denkt het ver-
schil te kunnen maken, en dat via samenwerking 

inzet op één van bovenstaande thema’s? Neem dan 
zo snel mogelijk contact op met het Provinciaal Steun-

punt Platteland. Wij bekijken met jou de mogelijkheden 
tot projectindiening, en bespreken de do’s en dont’s van 

dit type van projecten.

Elk voorjaar organiseert de provincie een oproep tot het indie-
nen van projecten, en dit tot 2019. 

Is je project een investeringsproject, dan wordt het vóór indiening 
geadviseerd door een provinciale KwaliteitsKamer, bestaande uit  
architecten en stedenbouwkundigen. Na indiening, in het najaar, 
worden alle projecten gescreend op een aantal selectiecriteria door 
een team van specialisten, de Technische Werkgroep. De finale goed-
keuring van je project is in handen van het besluitvormingsorgaan, 
het Provinciaal Management Comité. Het beschikbare budget en het  
advies van de Technische Werkgroep zijn daarbij bepalend.

CONTACT

www.provincieantwerpen.be/platteland: Je vindt hier het Provinciaal 
PlattelandsOntwikkelingsPlan terug, alsook alle documenten nodig om 
een project in te dienen.

Vragen: 
Tinne Van Looy
Adviseur platteland provincie Antwerpen

tinne.vanlooy@provincieantwerpen.be
Tel.:03 240 58 31  - GSM: 0473 87 18 11

DIENST LANDBOUW- EN PLATTELANDSBELEID 
Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid
Desguinlei 100 - 2018 Antwerpen

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. 



SAMENWERKEN 
OP HET  
ANTWERPSE  
PLATTELAND

Het Antwerpse platteland is zeer divers: landbouwbedrijven en open-ruimtegehelen 
wisselen af met woonlinten, industriezones en natuurgebieden. Deze diversiteit is niet  
alleen zichtbaar, maar vertaalt zich ook in een veelheid van plattelandsactoren: provin-
ciale en gemeentebesturen, middenveldorganisaties en mondiger wordende burgers... 
Wat het platteland bindt, is dat je een echte uitdaging op het platteland alleen kan aan-
pakken door er allemaal samen aan te werken. 

Misschien is je school wel op zoek naar leuke uitstappen, terwijl een aantal boeren in 
de buurt net op zoek zijn naar nieuwe inkomensbronnen. Of willen jouw buren sa-
men nadenken over nieuwe vormen van lokale energievoorziening. De gemeente heeft 
misschien wel plannen voor een nieuwe ontmoetingsruimte, maar wil deze ook extra 
functies geven, zoals een samen-tuin of een sociaal restaurant. De raakpunten zijn ein-
deloos. De provincie Antwerpen wil net die vernieuwende samenwerkingsvormen op 
het platteland extra ondersteunen via plattelandsontwikkelingssubsidies.

VOOR WIE?

Gemeenten, gemeentelijke diensten, provinciale diensten of instellingen, vzw’s of  
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen een innovatief plattelandsproject 
indienen bij het Provinciaal Steunpunt Platteland.

Deze kaart maakt een onder-
scheid tussen de echte platte-
landsgemeenten (donkergroen), 
de gewone gemeenten (licht-
groen) en de rode centrum- en 
hoofdsteden. 

Enkel deze laatste komen niet 
in aanmerking voor subsidies. 
De echte plattelandsgemeenten 
hebben iets meer kans om sub-
sidies te ontvangen.
 

WAT?

Financiële ondersteuning van projecten die werken aan plattelandsontwikkeling en dit 
doen via een samenwerking tussen beleidsdomeinen en bestuursniveaus. 
Projecten kunnen ingediend worden binnen volgende thema’s:

1. Beleving op het platteland
» Bevorderen toeristische activiteiten
» Landelijk erfgoed
» Basiskwaliteiten op het platteland
» Landbouw- en plattelandseducatie
» Landbouwverbreding
» Duurzame energie en klimaatadaptatie

2. Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen
» Landschapsintegratie van landbouwbedrijven en paardenhouderijen
» Gebiedsgerichte oefening in (voormalig agrarische) gebouwen
» Projecten rond open-ruimtegebruik

3. Aandacht voor kwetsbare groepen op het platteland
» Landbouwgerelateerde sociale economie
» Groene Zorg
» Armoede in de landbouw- en plattelandsgemeenschap

4. Leefbare dorpen
» Lokale voedselstrategieën
» Begeleiding ombouw leegstaande hoeves
» Herbestemmen oude agrarische infrastructuur naar nieuwe functies
» Brede basisvoorzieningen
» Verenigingsleven op het platteland

5. Naar een functioneel wegennet op het platteland
» Vernieuwende initiatieven rond Trage Wegen

Alle projectaanvragen worden voorgelegd aan een jury. Projecten die landbouwgeoriën-
teerd zijn, maken meer kans. Reguliere werking komt niet in aanmerking voor financiering. 
Plattelandsontwikkelingsprojecten mogen maximaal 200.000 euro kosten en krijgen 
hierop maximaal 65% subsidies. De subsidies bestaan uit Europese (uit het Europees 
Landbouwfonds voor PlattelandsOntwikkeling), Vlaamse en provinciale subsidies. Dit wil 
dus ook zeggen dat je als promotor zelf nog 35% van het project betaalt.

MEER WETEN?
Het Provinciaal PlattelandsOntwikkelingsPlan (PPOP) schetst het bredere kader voor 
plattelandsontwikkelingsprojecten. Je vindt hier de Europese, Vlaamse en provinciale 
achtergrond van de plattelandsontwikkelingssubsidies, maar ook meer info over moge-
lijke plattelandsprojecten en de criteria voor besluitvorming. Verder vind je hier ook de 
timing en de verschillende stappen van het goedkeuringsproces terug. 

Je kan het PPOP downloaden op www.provincieantwerpen.be/platteland
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