
16/10/13 
1 

16 oktober 2013, VLEVA 
Paul Van der Sluys 

 

 
 

PDPO III  
werkt mee aan een fraai platteland 



n  Budgettaire beperkingen 

n  Meer mogelijkheden voor 
plattelandsinitiatieven 
binnen andere fondsen 

 

2 

n  Blikveld focussen op projecten die: 

n Band tussen landbouw en natuur of 
landbouw en erfgoed versterken 

n Maatschappelijke diensten en/of 
toerisme in plattelandsgebieden 
verder uitbouwen 

n  In eerste instantie voor de bestaande 
maatregelen 

2012 - Ministerieel Mandaat aan het UC 



Een geheugensteuntje… 

n  PDPO II (2007-2013) 
n   Uitvoeringscomité (UC) 

n Voorzitter: J. Van Liefferinge 
n Leden: Beheersdiensten 

è Waaronder VLM 
n As 2: agromilieumaatregelen 
n As 3: gebiedsgerichte werking  
n As 4: Leaderwerking 
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 Het Vlaamse platteland 

Vlaams plattelandsbeleidsplan 
 è Actieprogramma 2013 – 2015 
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PDPO II 

Bestuurskrachtmeting 

Pilootprojecten 

Vlaams 
plattelandsfonds 

Vlaams Platform voor 
Plattelandsonderzoek 

Omschrijving platteland 

Partners 

Instrumenten 

Gebiedsgerichte projecten 

PDPO III 

De 
Merode 

De Wijers 

Actoren 



Gebiedsgerichte maatregelen voor… 

Een fraai platteland met  

 een LEEFBARE LANDBOUW die  

  Natuur ontwikkelt 

  Een mooi landschap verzorgt 

  Gezonde voeding aanbiedt  

  Mensen verbindt 

  En mee bouwt aan een streekeigen gezicht 
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                              Methodiek “omschrijving platteland”  

è www.ipo-online.be Beleid/omschrijving platteland 

n  Artikel 50 : de beheersautoriteit stelt een definitie van “plattelandsgebied” vast 

 è     BASIS = 130 gemeenten 

n  Amendement: Verbanden tussen stad en platteland bevorderen 

è Uitzonderingen komen per maatregel aan bod 

      Afbakening platteland 
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Sterk verweven relatie 
stad - platteland 

Toekomst 

Intussen voor PDPO III 



Afbakening platteland - BASIS 
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6 gebiedsgerichte maatregelen 

n  Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland 

n  Leaderwerking 

n Opmaak Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) 

n Werking Plaatselijke groepen 

n Samenwerkingsprojecten  

n Uitvoering LOS 

n  Samenwerking met de stedelijke omgeving 
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Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van 
het platteland 

n  Gelijkaardige maatregel als de As 3-maatregelen bij PDPO II maar 
met meer focus op het agrarische. 

n  Bestaat uit 5 deelthema’s: 

n  Beleving op het platteland kansen geven met respect voor de streekidentiteit 

n  De open ruimte vrijwaren en ontwikkelen 

n  Aandacht voor kwetsbare groepen op het platteland 

n  Leefbare dorpen 

n  Naar een functioneel wegennet op het platteland 

 

9 



Beleving op het platteland kansen geven met 
respect voor de streekidentiteit 

n  Bevorderen van toeristische activiteiten (o.a. fiets-, wandel-, ruiter- 
en menroutes, recreatieve doorgangen, inrichting bezoekerscentra 
met aanwezigheid van landbouwthematiek, interactieve tools rond 
landbouwthema’s, …) 

n  Instandhouden en opwaarderen van landelijk erfgoed met nadruk 
op typische plattelandselementen of agrarisch erfgoed 

n  Bevorderen van de plattelandskwaliteiten (landbouw en 
plattelandseducatieve initiatieven, trage wegen, plattelandslogies, …) 

n  Hoeve- en streekproducten, korte keten, landbouwverbreding, 
boerenmarkten, … 

n  Duurzame energie en klimaatadaptatie (bijv. waterretentie, 
installaties voor het vergisten van snoeiafval, éénmalige kleinschalige 
ruimingswerken, …) 
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De open ruimte vrijwaren en ontwikkelen 

n  Loket onderhoud buitengebied: het opstellen van de plannen en 
het bijwerken ervan 

n  Landschapsintegratie van landbouwinfrastructuur en 
paardenhouderijen (eventueel erfbeplanting) 

n  Gebiedsgerichte oefening met betrekking tot economische 
activiteiten in voormalige agrarische gebouwen met realisaties 
van: 

n Herbestemming van boerderijen als impuls voor landschapsbeheer 

n Landschapsinpassing van een site na sloop 
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Aandacht voor kwetsbare groepen op het 
platteland 

n  Ondersteunen van sociaal economie projecten indien ze ook 
landbouw gerelateerd zijn 

n  Groene zorg 

n  Armoede in de landbouw- en de plattelandsgemeenschap 

12 



Leefbare dorpen 

n  Initiatieven die kaderen in de lokale voedselstrategieën (bijv. 
volkstuinen, ecologische moestuincomplexen, pluktuinen, …) 

n  Begeleiden van ombouwen van leegstaande hoeves (bijv. 
samenhuisinitiatieven, initiatieven rond goed nabuurschap, promotie 
rond gemeenschappelijk wonen) 

n  Oude agrarische infrastructuur herbestemmen naar nieuwe 
gebruiksfuncties, bijv. naar zorgfuncties, … 

n  Acties rond zonevreemde activiteiten in agrarische gebouwen 
(bijv. sensibiliserende acties, …) 

n  Bouwen en renoveren van multifunctionele gebouwen 
 
n  Kinderopvanginitiatieven 
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Naar een functioneel wegennet op het 
platteland 

n  Plattelandswegen inrichten rekening houdende met 
functietoekenning 

n  Trage wegen 

 

14 



Procedures 

n  Projecten kunnen ingediend worden bij de provinciale 
plattelandsloketten van de provincie. Een technische werkgroep geeft 
advies en het Provinciaal ManagementComité (PMC) keurt ze goed. 

n  Lanceren van de eerste oproep is gepland voor de periode juni 2014 
n  Wie kan er projecten indienen? 

n Alle gemeentelijke overheden (incl. OCMW, verzelfstandigde 
agentschappen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden,...) 

n Provincies(*) en provinciale verzelfstandigde agentschappen 
n VZW’s 
n Stichtingen 
n Publiekrechtelijke rechtspersonen met uitzondering van de Vlaamse 

gemeenschap, het Vlaamse Gewest en de verzelfstandigde agentschappen van 
de Vlaamse gemeenschap en het Vlaamse Gewest; 

n  (*) provinciale diensten zijn beperkt per provincie tot 5% van het budget 
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Afbakening platteland 

n  Investeringsprojecten worden uitgevoerd binnen het afgebakend 
plattelandsgebied (130 donkergroene gemeenten) 

n  Dienstverleningsprojecten worden uitgevoerd binnen het afgebakend 
plattelandsgebied 
n  Indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan, kan een 

dienstverleningsproject ook geheel of gedeeltelijk buiten het afgebakend 
plattelandsgebied vallen 

n  Het wordt uitgevoerd binnen ten minste 3 gemeenten 
n  Het wordt niet uitgevoerd binnen de grootsteden Antwerpen en Gent en de 

centrumsteden Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, 
Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout. 

n  Indien het dienstverleningsproject provinciedekkend is. 
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Investeringsprojecten versus 
dienstverleningsprojecten  

n  Investeringsprojecten 
n Waarvan de projectkost in de rubriek investeringskosten gelijk of meer 

dan 50% bedraagt en kleinschalige infrastructuurwerken omvat. 
n Volgende rubrieken van kosten komen in aanmerking voor subsidiëring 

n  Investeringskosten 
n  Werkingskosten cfr. art. 68 van de plattelandsverordening met uitzondering 

van personeelskosten, financiële kosten en netwerkkosten 
n  Externe prestaties 
n  Bijdrage in natura 
n  inkomsten 
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Investeringsprojecten versus 
dienstverleningsprojecten  (deel 2) 

n  Dienstverleningsprojecten 
n Waarvan de projectkost in de rubriek investeringskosten lager is dan 50% 
n Volgende rubrieken van kosten komen in aanmerking voor subsidiëring 

n  Investeringskosten 
n  Personeelskosten 
n  Werkingskosten cfr. art. 68 van de plattelandsverordening met uitzondering 

van financiële kosten en netwerkkosten. Personeelskosten krijgen een aparte 
rubriek 

n  Overheadkosten 
n  Externe prestaties 
n  Bijdrage in natura 
n  Inkomsten 
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Financiering 

n  Maximaal 65% cofinanciering 
n  Minimum 15% eigen inbreng van de hoofd – en/of copromotor(en) 

n Subsidie kan niet gecombineerd worden met andere Europese 
cofinanciering of Vlaamse cofinanciering, uitgezonderd met middelen van 
het plattelandsfonds (middelen plattelandsfonds kunnen aanzien worden als 
eigen gemeentelijke middelen) 

 

19 



 
Algemeen 

n  In alle provincies wordt een traject opgestart om een provinciaal 
plattelandsbeleidsplan op te maken. PDPO III vormt daar een 
onderdeel van. De provincies kunnen eigen accenten leggen in de 
thema’s en kunnen bepaalde voorwaarden nog verstrengen. 
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LEADER-werking in perspectief 

n  Begin jaren ’90: nood aan gebiedspecifieke ontwikkeling binnen de EU: 
LEADER 
  Liaison Entre Actions de Dévelopment de L’Economie Rurale 
 = Specifieke MANIER VAN WERKEN om vanuit een lange termijnvisie 
een regio te ontwikkelen 

 

 

 

Publiek-Privaat  
Partnerschap 

Samenwerking 

Gebiedsgericht Bottom-up 

Netwerkvorming 

Innovatief 

Multi-Sectoraal & geïntegreerd 



LEADER binnen Vlaanderen 

n  Vlaanderen:  
n  LEADER I (1993-1995): Hageland 
n  LEADER II (1994-1999): Westhoek & Meetjesland 
n  LEADER+ (2000-2006): 5 Leadergebieden 
n  LEADER (2007-2013): 10 Leadergebieden 

 



LEADER 2014-2020 

n  Min. 5% van PDPO III – budget 
n  50 % Europese cofinanciering  
n  4 maatregelen: 

n  Opmaak Lokale Ontwikkelingsstrategieën 
n  Werking Plaatselijke Groepen 
n  Uitvoering Lokale Ontwikkelingsstrategieën 
n  Samenwerking binnen LEADER 

16/10/13 
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Opmaak lokale ontwikkelingsstrategieën (1) 

n  Oproep mei-juni 2014 door PMC (na goedkeuring provinciale 
plattelandsbeleidsplan) 

n  Voorbereidingstraject van 7 maanden 
n  Afbakening Leadergebied a.h.v. criteria 
n  Vorming Plaatselijke Groep (publiek – privaat 

samenwerkingsverband) 
n  Bevraging stakeholders in het gebied  
n  Opmaak ontwikkelingsplan 
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Opmaak lokale ontwikkelingsstrategieën (2) 

n  15 gebieden in Vlaanderen en 3 per provincie 
n  Beperkt aantal thema’s binnen één strategie 
n  Plaatselijke Groep moet keuzes maken 
n  Inpasbaar in provinciaal plattelandsbeleidsplan 

n  Goedkeuring van Leadergebieden begin 2015 
n  Andere LEADER-maatregelen treden dan in werking 

n  Opmaakvergoeding van maximaal 20.000 euro per 
ontwikkelingsstrategie 
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Opmaak lokale ontwikkelingsstrategieën (3) 

n  Thema’s op Vlaams niveau: 
n  Erosiebestrijding 
n  Bodem- en waterbeheer 
n  Duurzame energie en klimaatadaptatie 
n  Werken aan biodiversiteit op het Vlaamse platteland 
n  Duurzaam bosbeheer  
n  Lokale voedselstrategieën en streekproducten 
n  Landbouw- en natuureducatie 
n  Kennisoverdracht en innovatie in de reguliere en/of biologische land- en tuinbouwsector 
n  Stimuleren van startende en jonge rurale ondernemers  
n  Armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap 
n  Leefbare dorpen 
n  Opwaardering en/of herbestemming van agrarisch en ruraal erfgoed 
n  De open ruimte vrijwaren en ontwikkelen 
n  Profilering en promotie van de streekidentiteit (met inbegrip van toerisme en recreatie) 
n  Uitbouw van een functioneel wegennet op het platteland 

n  Agrarische focus bij uitwerking van de thema’s 
n  ! Provinciaal plattelandsbeleidsplan kan themalijst inperken en verfijnen 
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Opmaak lokale ontwikkelingsstrategieën (3) 

n  Afbakeningscriteria voor een Leadergebied: 
n  Ruraal zijn op gebiedsniveau. Ruraal zijn gebieden met maximum 

350 inw/km²  of een bebouwde oppervlakte van minder dan 15% 
n  Geografisch en bestuurlijk coherent zijn 
n  Vanuit fysisch, economisch en sociaal oogpunt een geheel vormen 
n  Beschikken over een adequate kritische massa in termen van 

menselijke, financiële en economische hulpbronnen 
n  Minstens 3 gemeenten, waarvan tenminste 1 gemeente behoort tot 

het plattelandsgebied in Vlaanderen 
n  Aantal inwoners plafonneren 

16/10/13 
27 



Werking Plaatselijke Groepen 

n  Plaatselijke groep bestaat uit publieke en private 
organisaties 
n  > of = 50% privaat 

n  Aanstelling van een coördinator 
n  Aanspreekpunt voor het gebied 

n  Procedures zijn uitgeschreven in een draaiboek  
n  Actief na goedkeuring lokale strategie (begin 2015) 

n  Projectoproepen: frequentie, bekendmaking, beoogde projecten 
n  Selectie: beoordeling, beslissing 
n  Opvolging: controle, evaluatie 
n  Dynamisering van het gebied: vorming, communicatie 



Uitvoering lokale ontwikkelingsstrategieën 

n  Plattelandsprojecten goedgekeurd door PG en die uitvoering 
geven aan ontwikkelingsplan 

n  Max. 65% cofinanciering 
n  Uitvoering binnen het Leadergebied 
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Samenwerkingsprojecten 

n  Samenwerking tussen Leadergebieden 
n  Interterritoriaal (binnen België) 
n  Transnationaal (binnen EU of met derde landen) 

n  Project moet passen binnen de lokale ontwikkelingsstrategie 
n  Max. 95% cofinanciering 
n  Indiening vanaf voorjaar 2016 
n  Adviezen door PMC en Vlaamse werkgroep 
n  Beslissing door Vlaams minister van Plattelandsbeleid 
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Samenwerking met de stedelijke omgeving 

n  Doelstellingen 

n Een gedragen en actuele ontwikkelingsstrategie 

n Dynamisering van het betrokken gebied 

n  Sterke thematische focus  

n Lokale voedselvoorziening, hernieuwbare energie, … (?) 

n  Initiatief  komt uit het plattelandsgebied 

n  Minstens 1 partner komt uit de stedelijke omgeving 
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Vragenrondje 


