8.2.5. M07: Basisvoorzieningen en dorpsvernieuwing in plattelandsgebieden (art. 20)
8.2.5.1. Rechtsgrondslag
Binnen M07 'basisdiensten en dorpsvernieuwing in plattelandsgebieden' worden vijf
maatregelen voorzien:
• Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen:
artikel 20 van Verordening (EU) nr. 1305/2013 – codes 7.1-7.2 en 7.4-7.7
• Inrichting in functie van Natura 2000 - Natuurinrichting: artikel 20 §1 (f) van
Verordening (EU) nr. 1305/2013 - code 7.6
• Inrichting in functie van Natura 2000 - Natuurprojectovereenkomst: artikel 20 §1 (f)
van Verordening (EU) nr. 1305/2013 - code 7.6
• Inrichting in functie van Natura 2000 - Uitzonderlijke eenmalige
inrichtingsmaatregelen binnen erkende reservaten: artikel 20 §1 (f) van Verordening
(EU) nr. 1305/2013 - code 7.6
• Inrichting in functie van Natura 2000 - Investeringssubsidies natuur: artikel 20 §1 (f)
van Verordening (EU) nr. 1305/2013 - code 7.6
Deze operaties hebben betrekking op investeringen in plattelandsgebieden en in bepaalde
nader gedefinieerde gevallen ook op plattelandsgebieden met verstedelijkingsdruk, conform
artikelen 20 en 45 van Verordening (EU) nr. 1305/2013.

8.2.5.2. Algemene beschrijving van de maatregel met inbegrip van de steunverleningslogica
en de bijdrage tot de aandachtsgebieden en horizontale doelstellingen
De vier types concrete actie onder "Inrichting in functie van Natura2000" (code 7.6):
Met deze concrete acties willen we in functie van Natura 2000 habitats en -soorten en in
functie van het natuurlijk erfgoed in gebieden met hoge natuurwaarden de investeringen i.v.m.
onderhoud, herstel en verhoging van de natuurwaarden ondersteunen. De maatregelen kunnen
een rechtstreekse band hebben met landbouw (bv. natuurinrichting met flankerend beleid van
landbouwpercelen) of een onrechtstreekse: elke inspanning die geleverd wordt door
implementatie van deze maatregel op terreinen van niet-landbouwers verlaagt de druk op de
landbouwsector om op eigen terreinen extra inspanningen te leveren. Bovendien verkleinen
de zones waarbinnen bij passende beoordeling strengere normen gelden en kunnen deze
normen minder strikt zijn naarmate meer ingezet wordt op “mitigerende” maatregelen in het
gebied.
De soorten concrete acties blijven vrijwel ongewijzigd t.o.v. PDPOII, met uitzondering van
het veralgemenen van het werken met oproepperiodes en selectiecriteria, aangezien de
maatregel in loop van PDPOII reeds bijgesteld was om meer de focus te leggen op Natura
2000 habitats en soorten, en de maatregel ook pas laat op kruissnelheid kwam. Momenteel
wordt de maatregel wel geëvalueerd en gedurende de programmaperiode zal ze bijgevolg
mogelijk bijgestuurd worden. .

De aanvragen die voor cofinanciering in aanmerking komen, zijn deze met als doel een
gunstige staat van instandhouding duurzaam te herstellen of in stand te houden van Natura
2000-habitats en -soorten in de Natura 2000 gebieden en de gebieden met een hoge
natuurwaarde. Deze gunstige staat van instandhouding wordt enerzijds bepaald door de
gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen (BVR 23 juli 2010) en anderzijds door de
specifieke instandhoudingsdoelstellingen voor de te beschermen gebieden
(aanwijzingsbesluiten van 23 april 2014). In geval van natuurinrichting is het, omwille de
schaal en gebiedsomvattende karakter van deze projecten en om projecten niet onnodig
administratief op te splitsen, toegelaten dat een deel van de werken binnen een aanvraag ten
gunste zijn van andere natuurwaarden dan de natura 2000-habitats en –soorten.
Onder gebieden met hoge natuurwaarde worden verstaan:
• VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk) en IVON (Integraal Verwevend en
Ondersteunend Netwerk)
• groen-, park-, buffer- en bosgebieden op plannen van aanleg (gewestplan, BPA, APA)
of ruimtelijke uitvoeringsplannen
• de erkende reservaten en de Vlaamse reservaten, en hun perimeter
• het gebied binnen de perimeter van een natuurinrichtingsproject
• de gebieden waarvoor een natuurrichtplan of managementplan Natura 2000 is
opgesteld en de zones die aangewezen zijn voor de realisatie voor boshabitats buiten de
speciale beschermingszones.
De concrete acties dragen bij tot de strategische thema’s “versterken van de kwaliteit en
vitaliteit van het platteland” en “focussen op het verhogen van de weerbaarheid en
verduurzaming van de landbouwsector”.
De maatregel draagt bij tot de focusgebied 4A –(herstellen & in stand houden & verbeteren
biodiversiteit & Europese landschappen) en dit via de uitvoering van inrichtingswerken die
bijdragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura 2000 habitats
en soorten.
Er kan ook bijgedragen worden tot 4B (verbeteren waterbeheer) en 4C (verbeteren
bodembeheer). Voor 4B is dit bvb. via de creatie en herstel van natte natuur die kan zorgen
voor een buffering van de waterafvoer of voor wateropvang, en voor 4C door de
inrichtingswerken die in erosiegevoelige gebieden plaatsvinden.
De maatregel draagt bij tot de horizontale doelstelling “milieu”. Aan de milieudoelstelling
wordt bijgedragen omdat de maatregel ingezet wordt i.f.v. de realisatie van de
instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura 2000-habitats en -soorten.

Het type concrete actie "Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland
door investeringen":
Rationale gebiedsgerichte werking: Naar een fraai en vitaal platteland

Het platteland wordt geconfronteerd met een snelle evolutie van de Vlaamse landbouwsector
en verstedelijkingsdruk (minder bedrijven, schaalvergroting, diversificatie, deeltijdse
landbouw, veranderend uitzicht van landschap en gebouwen,…). Deze veranderingen moeten
zo aangepakt en begeleid worden dat ze meehelpen om de kwaliteit en de vitaliteit van het
Vlaamse platteland versterken. Speciale aandacht moet daarbij gaan naar de verfraaiing,
inrichting en het kwaliteitsvol onderhoud van het platteland in al zijn facetten (gebouwen,
wegen, kleine landschapselementen, water, erfgoed, natuur,…). Op die manier moet het
platteland zijn diverse functies als ‘reservoir-gebied’ kunnen realiseren en de bewoners en
bezoekers alle kansen bieden (inclusief de verdere uitbouw van de toeristische potenties van
het platteland). Ook sociale problemen op het platteland als gevolg van de wijzigende
omstandigheden in de landbouwsector kunnen aangepakt worden, zoals bijvoorbeeld de
armoedeproblematiek.
Via samenwerkingsverbanden van verschillende gemeenten kan ingezet worden op de
kwalitatieve inbedding van de huidige dynamiek die zich voordoet binnen de landbouwsector
binnen het Vlaamse platteland. Omgekeerd biedt het potentieel van het multifunctionele
platteland kansen voor landbouwbedrijven die willen diversifiëren op het vlak van voedsel,
natuur, recreatie, erfgoed, sociale voorzieningen,… Hierbij zal ook aandacht besteed worden
aan voedselstrategieën die een versterkte relatie met de verstedelijkte omgeving tot stand
brengen.
Voor initiatieven buiten bovengenoemde scope hetzij inhoudelijk hetzij geografisch, kan
ruimte gezocht worden in andere financieringsbronnen zoals het plattelandsfonds (50
plattelandsgemeenten), het Stedenfonds (13 centrumsteden), de stadsvernieuwingsprojecten
(een ruimere groep steden dan de 13 centrumsteden), EFRO (Vlaanderen), ESF (Vlaanderen),
landinrichtingsprojecten en gebiedsgerichte projecten van VLM alsook provinciale
initiatieven. De verschillende fondsen verhouden zich complementair met elkaar en werken
onderling uit hoe deze afstemming gebeurt.
Als gevolg van interne evaluaties en externe doorlichtingen werden verschillende lessen
getrokken naar PDPO III toe:
• Vereenvoudiging van de bewijslast voor bepaalde algemene kosten voor nietinvesteringen (methode zie certificering)
• Daarnaast zal de opheffing van de ruimtelijke scheiding as 3/omgevingskwaliteit
en Leader de homogeniteit van de projecten ten goede komen. De afstemming van de
uitvoeringsregels tussen de maatregelen omgevingskwaliteit en Leader verhoogt
tevens de duidelijkheid naar potentiële promotoren van plattelandsprojecten en
vermindert de verwarring.
Onder het type concrete actie “Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland
door investeringen” zijn er 5 deelthema’s:
• beleving op het platteland kansen geven met respect voor de streekidentiteit;
• de open ruimte vrijwaren en ontwikkelen;
• aandacht voor kwetsbare groepen op het platteland;
• leefbare dorpen;
• naar een functioneel wegennet op het platteland.

De verstedelijkingsdruk is in Vlaanderen hoog, naast de ‘harde’ verstedelijking treedt in
Vlaanderen eveneens de ‘zachte’ verstedelijking op door functiewijzigingen en het
multifunctioneel gebruik van de bestaande bebouwde en onbebouwde ruimte. Het deelthema
‘leefbare dorpen’ van deze maatregel speelt daarop in.
De armoede op het platteland komt echter vaak voor in een verdoken vorm en de
problematiek wordt soms onderschat. Het deelthema ‘aandacht voor kwetsbare groepen op het
platteland’ speelt in op deze problematiek.
Het platteland is een voorraadkamer van erfgoed en tradities, ook het toerisme op het
platteland neemt in belangrijke mate toe. Deze accenten worden behandeld in het deelthema
van deze maatregel ‘beleving op het platteland kansen geven met respect voor de
streekidentiteit’.
Het oorspronkelijk open, monofunctioneel gebied voor landbouw, bos of natuur is de
afgelopen decennia veranderd in een complexe, gefragmenteerde ruimte met naast de
traditionele openruimtegebruikers ook andere functies zoals wonen, werken en recreatie. Het
vrijwaren en inrichten van de open ruimte en het beschermen van de ruimtelijke kwaliteit is
een belangrijke en urgente uitdaging in Vlaanderen die via het deelthema ‘de open ruimte
vrijwaren en ontwikkelen’ wordt aangepakt.
Het deelthema ‘naar een functioneel wegennet op het platteland’ gaat over de specifieke
mobiliteitsproblematiek in Vlaanderen.
De maatregel draagt bij tot het focusgebied 6B: bevordering van sociale inclusie,
armoedebestrijding en economische ontwikkeling in plattelandsgebieden, met bijzondere
aandacht voor het stimuleren van plaatselijke ontwikkeling in plattelandsgebieden.
Er zijn ook neveneffecten op de focusgebieden:
• 3A: bevordering van de organisatie van de voedselketen, met inbegrip van de
verwerking en afzet van landbouwproducten, dierenwelzijn en het risicobeheer in de
landbouw, met bijzondere aandacht voor het verbeteren van het concurrentievermogen
van de primaire producenten door hen beter te integreren in de agrovoedselketen met
behulp van kwaliteitsregelingen, het toevoegen van waarde aan landbouwproducten,
het bevorderen van landbouwafzet op plaatselijke markten en korte
toeleveringsketens, producentengroeperingen en -organisaties en brancheorganisaties
• 6A: bevordering van sociale inclusie, armoedebestrijding en economische
ontwikkeling in plattelandsgebieden, met bijzondere aandacht voor het faciliteren van
diversificatie, creatie en ontwikkeling van kleine ondernemingen, alsook van
werkgelegenheid.
Er wordt ook ingespeeld op de horizontale doelstellingen. Ook in Vlaanderen staan
klimaatsverandering, bodembeheer, milieu- en waterbeheer en innovatie hoog op de agenda.
Binnen de gebiedsgerichte projecten kunnen doelstellingen rond klimaatmitigatie en –
adaptatie worden meegenomen, dit kan onder meer bij het deelthema: beleving op het
platteland kansen geven met respect voor de streekidentiteit. Per project wordt het innovatieve
aspect nagegaan; dit is één van de selectiecriteria.

8.2.5.3. De werkingssfeer, de omvang van de steun, de in aanmerking komende begunstigden
en, in voorkomend geval, de methodologie voor de berekening van het bedrag of percentage
van de steun, uitgesplitst per submaatregel en/of soort concrete actie waar nodig. Voor elke
soort concrete actie een omschrijving van de subsidiabele kosten, de
subsidiabiliteitsvoorwaarden, de toepasselijke bedragen en percentages steun en beginselen
met betrekking tot het vaststellen van selectiecriteria
8.2.5.3.1. Inrichting Natura2000: investeringssubsidies natuur

Submaatregel:
•

7.6 - ondersteuning voor studies/investeringen in het kader van onderhoud, herstel en
opwaardering van het cultureel en natuurlijk erfgoed van dorpen, landschappen en
locaties met hoge natuurwaarde, inclusief bijbehorende sociaaleconomische aspecten,
alsmede acties voor bewustwording van de omgeving

8.2.5.3.1.1. Beschrijving van de aard van de concrete acties

Deze submaatregel dient om eenmalige inrichtingswerken te financieren die in het kader van
de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen zijn en die niet via een andere
subsidiemaatregel gefinancierd kunnen worden. Het betreffen investeringen in
plattelandsgebied.

8.2.5.3.1.2. Type steun

Projectsubsidie

8.2.5.3.1.3. Koppelingen naar andere wetgeving

Natuurdecreet:
Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, zoals gewijzigd bij het decreet 9 mei
2014 tot regelgeving inzake natuur en bos.
Gebiedsgericht natuurbeleid (aanvullende VEN-verboden en regeling rond ontheffing VENverboden)
Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen ter uitvoering van het gebiedsgericht
natuurbeleid, dd. 21/11/2003, BS. 27/01/2004
Beheerplannen bossen
Besluit van de Vlaamse regering betreffende de beheerplannen van bossen, dd. 27/06/2003,
BS 10/09/2003
Natuurvergunning in uitvoering Natuurdecreet (verboden te wijzigen vegetaties; beschermde

vegetaties en KLE’s waarvan wijziging onderworpen is aan een natuurvergunning)
Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het
decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, dd.
23/07/1998, BS. 10/09/1998
Ontbossen en Boscompensatie:
Besluit Vlaamse Regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van nadere regels inzake
compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing
Beleid rond Instandhoudingsmaatregelen:
• Instandhoudingsdoelen: deze worden gedefinieerd in het natuurdecreet (art 2, 61°): de
gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen of de instandhoudingsdoelstellingen voor
een speciale beschermingszone in het Vlaamse Gewest;
• De instandhoudingsdoelen werden opgenomen in het besluit van 23/04/2014 van de
Vlaamse Regering tot aanwijzing van de speciale beschermingszone “naam gebied” en
tot definitieve vaststelling van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en
prioriteiten.
• Deze instandhoudingsdoelen worden verder uitgewerkt in een managementplan
Natura 2000, zoals beschreven in art 6 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot
regeling van het Vlaams Natura 2000-programma, de managementplannen Natura
2000, de zoekzones en de actiegebieden voor de specifieke
instandhoudingsdoelstellingen voor Europees te beschermen soorten en habitats
(B.S.15/10/2014).
Algemene regeling rond stedenbouwkundige vergunningen
• Titel 4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (Titel 4 = vergunningenbeleid).
• Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de meldingsplichtige handelingen ter
uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; bvr 16/7/2010; BS.
10/9/2010
• Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen
stedenbouwkundige vergunning nodig is; bvr 16/7/2010; BS 10/9/2010.
Beplantingen in agrarische gebied
Veldwetboek, art. 35bis, §5

8.2.5.3.1.4. Begunstigden

Publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen.

8.2.5.3.1.5. Subsidiabele kosten

De kosten voor de geplande inrichtingswerken, zoals kosten voor de uitvoering van de werken
door derden en de huur van machines (niet de aankoop) zijn subsidiabel, net als algemene
kosten zoals vermeld in art. 45 van Verordening (EU) nr. 1305/2013[User1] (bijvoorbeeld
inschakelen van derden voor advies en studies), tot maximaal 10% van de kost van de
inrichtingswerken.

8.2.5.3.1.6. Subsidiabiliteitsvoorwaarden

Instapvoorwaarden:
• gelegen in IHD-relevante gebieden zijnde:
o Natura 2000-gebied en conform de doelstellingen voor het gebied
(managementplan natura 2000)
o Leefgebied voor vogel- of habitatrichtlijnsoorten (op termijn via
soortenbeschermingsprogramma)
• Conform de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied
• indien van toepassing, toelating voor de realisatie van de werken door de eigenaar
• De werken mogen nog niet gestart zijn.
• Niet cumuleerbaar met andere tegemoetkomingen vanuit het Vlaams gewest
Verbintenisvoorwaarden:
• Verbintenis van instandhouding via een beheerplan of overeenkomst.
• Specifieke voorwaarden: timing van de werken, voorwaarden over de wijze
van uitvoering, verplichte communicatie,…
• De vereiste vergunningen kunnen voorleggen
• Wetgeving op overheidsopdrachten toepassen
• Indienen van de facturen als bewijs van gemaakte kosten

8.2.5.3.1.7. Beginselen met betrekking tot de vaststelling van de selectiecriteria

Er wordt gewerkt met een oproep. De dossiers worden met een puntensysteem gerangschikt
op basis van o.a. de mate van bijdrage tot de realisatie van instandhoudingsdoelstellingen, de
kosteneffectiviteit en de mate van relevantie van de inrichtingsmaatregel voor het
verminderen van de gevolgen van deze doelen voor een normale landbouwuitbating; De
beoordelingscriteria kunnen verschillen per oproep en houden onder meer rekening met:
• de bijdrage aan instandhoudingsdoelstellingen:
o bv. realisatie prioritaire inspanning, doelen of leefgebied voor soorten zoals
vermeld in het besluit van desbetreffende gebied
o Effectiviteit: bv conform het handboek voor beheerders , permanente

oplossing, leiden tot een goede staat van instandhouding
o ...
• De relevantie van de inrichtingsmaatregel voor het verminderen van de gevolgen van
deze doelen voor een normale landbouwuitbating;
• Kostenefficiëntie: kosten liggen binnen de gehanteerde normen.
• Communicatie: aanpak en reikwijdte
Er zal gewerkt worden met een selectiecomité. Er wordt een minimumscore toegepast.

8.2.5.3.1.8. (Toepasselijke) bedragen en steunpercentages

80% van het subsidiabel bedrag voor zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke
rechtspersonen en natuurlijke personen. De bepaling van het subsidiabel bedrag gebeurt op
basis van een beschrijving van de uit te voeren werken en een bijbehorende raming en het in
rekening brengen van via andere kanalen ontvangen subsidie. Er wordt in de projectoproep
een minimum subsidiebedrag opgelegd. Er kan ook in de projectoproep een maximaal
subsidiebedrag voorzien worden.

8.2.5.3.1.9. Controleerbaarheid en beheersbaarheid van de maatregelen en/of soorten van
concrete acties
8.2.5.3.1.9.1. Risico('s) bij de uitvoering van de maatregelen

• naleven van de wet op overheidsopdrachten, indien vereist
• artificieel hoge kosten in het aanvraagdossier of in de facturen
• dubbelfinanciering vanuit andere financieringsbronnen
• inadequate controle- en beheersysteem

8.2.5.3.1.9.2. Beperkende maatregelen

• Er zal duidelijk gecommuniceerd worden naar de begunstigden over de toepassing van
de wet op overheidsopdrachten
• De beheersdienst beschikt over een kostenstudie waardoor men zicht heeft op de
gemiddelde, minimum- en maximumprijzen voor alle types van werken. Er gebeurt
een aftoetsing van de gevraagde subsidie aan deze studie.
• Bij de steunaanvraag wordt gecontroleerd of er andere tegemoetkomingen vanuit het
Vlaamse gewest zijn.
• Er wordt een efficiënt en sluitend beheer- en controlesysteem verder uitgewerkt en
gedocumenteerd, in functie van de nieuwe controleverordening. Hierbij dient o.m.
aandacht geschonken te worden aan overfacturatie, cumulatie van subsidies vanuit het

Vlaamse gewest en andere overheden, aan detectie van onjuiste aanvragen, aan
functiescheiding en aan mogelijke belangenconflicten, zeker ingeval van publieke
begunstigden.

8.2.5.3.1.9.3. Algemene beoordeling van de maatregel

De beheersdienst beschikt over een kostenstudie met gemiddelde, minimum- en
maximumprijzen voor alle types werken en er kan een maximum subsidiebedrag in de
projectoproep vastgelegd worden. Hiermee wordt de kost per project onder controle
gehouden. De beheersdienst engageert zich om de controleprocedure verder te verfijnen, in
functie van de nieuwe controleverordening.
De sub-maatregel is controleerbaar, mits de corrigerende acties worden uitgevoerd.

8.2.5.3.1.10. Methode voor de berekening van het steunpercentage, indien relevant

/

8.2.5.3.1.11. Informatie die specifiek is voor de concrete actie

Definitie van kleinschalige infrastructuur, met inbegrip van kleinschalige toeristische
infrastructuur als bedoeld in artikel 20, lid 1, onder e), van Verordening (EU) nr. 1305/2013
Kleinschalige infrastructuurwerken kunnen een maximale projectkost van 1.000.000 euro
bedragen. De werken omvatten allerlei inrichtingswerken in functie van de realisatie van
de instandhoudingsdoelen zoals bv plaggen, herstel van vennen of vijvers, werken aan de
waterhuishouding,…..
Als maximale projectkost wordt het volledige project beschouwd, ook de delen die niet
worden ingediend bij PDPO voor cofinanciering maar die er een eenheid mee vormen.
(Bijv. wanneer de derde fase van een masterplan van 5 fasen –al dan niet gedeeltelijk- door
PDPO wordt uitgevoerd dient indien fase 3 een eenheid vormt, de totale projectkost van
fase 3 beschouwd te worden als projectkost.). Het kunstmatig opsplitsen van projecten die
duidelijk 1 geheel vormen om beneden de 1.000.000 euro te komen wordt niet toegelaten.

Indien van toepassing, specifieke afwijking voor investeringen in breedband en hernieuwbare
energie, zodat ook een infrastructuur op grotere schaal kan worden ondersteund
niet van toepassing

Informatie over de toepassing van de in artikel 2, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU)
nr. 807/2014 bedoelde gratieperiode

niet van toepassing

Indien relevant, de in artikel 13, onder c), van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 807/2014
bedoelde bedoelde minimumnormen voor energie-efficiëntie

Vaststelling van de grenswaarden als bedoeld in artikel 13, lid 3, van [DA RD — C
(2014)1460]
niet van toepassing

8.2.5.3.2. Inrichting Natura2000: natuurinrichting

Submaatregel:
•

7.6 - ondersteuning voor studies/investeringen in het kader van onderhoud, herstel en
opwaardering van het cultureel en natuurlijk erfgoed van dorpen, landschappen en
locaties met hoge natuurwaarde, inclusief bijbehorende sociaaleconomische aspecten,
alsmede acties voor bewustwording van de omgeving

8.2.5.3.2.1. Beschrijving van de aard van de concrete acties

Via natuurinrichting wordt geprobeerd om gebieden zo goed mogelijk in te richten met het
oog op het behoud, het herstel, het beheer of de ontwikkeling van de natuur of het natuurlijk
milieu. Het gaat daarbij vooral om grotere gebieden waarbij meerdere eigenaars en
grondgebruikers zijn betrokken.
De instelling van een project (dit is de goedkeuring om een natuurinrichtingsproject te starten)
gebeurt door de bevoegde minister, nadat een onderzoek naar de haalbaarheid werd
uitgevoerd.
Nadat de minister het project heeft “ingesteld” worden de belanghebbenden gecontacteerd en
wordt het project meer in detail voorbereid en daarna uitgevoerd. Er wordt een
projectcommissie en -comité opgericht en een projectuitvoeringsplan opgesteld. Het project
wordt uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), die via de Vlaamse wetgeving
over natuurinrichtingsprojecten specifieke instrumenten gekregen heeft om zulke projecten uit
voeren.
De instrumenten die VLM hiertoe ter beschikking heeft zijn ondermeer de kavelruil uit
kracht van wet, met inbegrip van herkaveling, infrastructuur- en kavelwerken, aanpassing van
de wegen en van het wegenpatroon, grondwerken zoals reliëfwijziging en afgraving, uitbouw
van natuureducatieve voorzieningen…
De wetgeving met betrekking tot natuurinrichting is opgenomen in art 47 van het
natuurdecreet en het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels ter
uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu, hoofdstuk 5 art 20 tem 44 septies.
Het betreffen steeds investeringen in plattelandsgebied.

8.2.5.3.2.2. Type steun

Projectsubsidie

8.2.5.3.2.3. Koppelingen naar andere wetgeving

Natuurdecreet :

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, zoals gewijzigd bij het decreet 9 mei
2014 tot regelgeving inzake natuur en bos.
Gebiedsgericht natuurbeleid (aanvullende VEN-verboden en regeling rond ontheffing VENverboden):
Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen ter uitvoering van het gebiedsgericht
natuurbeleid, dd. 21/11/2003, BS. 27/01/2004
Beheerplannen bossen:
Besluit van de Vlaamse regering betreffende de beheerplannen van bossen, dd. 27/06/2003,
BS 10/09/2003
Natuurvergunning in uitvoering Natuurdecreet (verboden te wijzigen vegetaties; beschermde
vegetaties en KLE’s waarvan wijziging onderworpen is aan een natuurvergunning):
Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het
decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, dd.
23/07/1998, BS. 10/09/1998
Ontbossen en Boscompensatie:
Besluit Vlaamse Regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van nadere regels inzake
compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing
Beleid rond Instandhoudingsmaatregelen :
• Instandhoudingsdoelen: deze worden gedefinieerd in het natuurdecreet (art 2, 61°): de
gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen of de instandhoudingsdoelstellingen voor
een speciale beschermingszone in het Vlaamse Gewest;
• De instandhoudingsdoelen werden opgenomen in het besluit van 23/04/2014 van de
Vlaamse Regering tot aanwijzing van de speciale beschermingszone “naam gebied” en
tot definitieve vaststelling van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en
prioriteiten.
• Deze instandhoudingsdoelen worden verder uitgewerkt in een managementplan
Natura 2000, zoals beschreven in art 6 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot
regeling van het Vlaams Natura 2000-programma, de managementplannen Natura
2000, de zoekzones en de actiegebieden voor de specifieke
instandhoudingsdoelstellingen voor Europees te beschermen soorten en habitats
(B.S.15/10/2014).
Algemene regeling rond stedenbouwkundige vergunningen:
• Titel 4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (Titel 4 = vergunningenbeleid).
• Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de meldingsplichtige handelingen ter
uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; bvr 16/7/2010; BS.
10/9/2010

• Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen
stedenbouwkundige vergunning nodig is; bvr 16/7/2010; BS 10/9/2010.
Beplantingen in agrarische gebied:
Veldwetboek, art. 35bis, §5

8.2.5.3.2.4. Begunstigden

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is de enige mogelijke begunstigde. Dit omwille van
het gebiedsgerichte aanpak en de instrumenten die VLM hiertoe in de Vlaamse wetgeving
kregen heeft.

8.2.5.3.2.5. Subsidiabele kosten

Enkel investeringskosten zijn subsidiabel. Deze kosten omvatten:
- de typische natuurinrichtingswerken (bv werken aan de waterhuishouding, plaggen, herstel
poelen/vennen,… )
- andere werken om de negatieve impact van bijvoorbeeld landbouw of recreanten te
voorkomen, die noodzakelijk zijn om de instandhoudingsdoelen te kunnen realiseren (vb.
landbouwgerichte maatregelen buiten de Natura 2000-gebieden die ervoor zorgen de voor de
instandhoudingsdoelen noodzakelijke waterkwaliteit in de Natura 2000-gebieden gehaald
wordt),
Subsidiabele kosten omvatten ondermeer de uitvoering van de werken door derden en de huur
van machines (niet de aankoop).

8.2.5.3.2.6. Subsidiabiliteitsvoorwaarden

Instapvoorwaarden:
De instapvoorwaarden zijn er op gericht enkel de effectieve natuurinrichtingswerken in
aanmerking te laten komen voor de maatregel. Inrichtingswerken moeten structureel bijdragen
aan de realisatie van de instandhoudingsdoelen.
• De Vlaamse regering of zijn gemachtigde heeft een natuurinrichtingsproject ingesteld
en de werken zijn in uitvoering daarvan.
• Het betreft geen recreatieve infrastructuur
• Het betreft geen LIFE-project
• Het betreft een inrichtingsmaatregel.

Er dient te worden aangegeven welke instandhoudingsdoelen gerealiseerd worden.
Verbintenisvoorwaarden:
• De werken worden uitgevoerd conform het goedgekeurde projectuitvoeringsplan of
het goedgekeurde projectrapport (indien het project volgens versnelde procedure
verloopt is geen projectuitvoeringsplan nodig).
• Wetgeving op overheidsopdrachten toepassen.
• De nodige vergunningen, toestemmingen of machtigingen zijn verkregen.

8.2.5.3.2.7. Beginselen met betrekking tot de vaststelling van de selectiecriteria

De selectie gebeurt in 2 fasen. Eerst tijdens het voortraject via een onderzoek naar de
haalbaarheid van een natuurinrichtingsproject, en daarna wordt via de echte selectieprocedure
een selectie gemaakt van de werken (delen van de natuurinrichtingsprojecten) die in
aanmerking komen voor deze submaatregel. Voorafgaand aan de instelling van een
natuurinrichtingsproject (= instapvoorwaarde) gebeurt dus reeds een selectie in de vorm van
een onderzoek naar de haalbaarheid. Daartoe bestudeert men diverse aspecten van het
onderzoeksgebied: de bodem, de waterhuishouding, het landschap, het grondgebruik, de fauna
en flora, … Ook wordt een landschapsecologische en socio-economische studie uitgevoerd.
Ook de maatschappelijke haalbaarheid wordt mee in overweging genomen. Door het
intensieve voortraject worden enkel de zin- en kwaliteitsvolle projecten weerhouden.
De tweede fase van de selectie (selectie van de werken) verloopt als volgt: VLM legt op
afgesproken tijdstippen een lijst voor aan ANB met de projecten die zouden kunnen
uitgevoerd worden. ANB selecteert onafhankelijk van VLM uit deze lijst (delen van)
projecten die in aanmerking komen voor uitvoering en welke daarvan in aanmerking komen
voor cofinanciering via ELFPO. De selectie wordt gebaseerd op de criteria opgenomen in de
haalbaarheidsstudie en de mate waarin bijgedragen wordt tot de instandhoudingsdoelen en het
verminderen van de gevolgen van deze doelen voor een normale landbouwuitbating. Er wordt
gewerkt met een minimumscore.
De mate van bijdrage tot de instandhoudingsdoelen is het belangrijkste selectiecriterium. Dit
wordt afgetoetst aan de habitattypes (prioriteit, oppervlaktes) en soorten die vooropgesteld
werden per speciale beschermingszone of op niveau Vlaanderen.

8.2.5.3.2.8. (Toepasselijke) bedragen en steunpercentages

100% van de subsidiabele en bewezen kosten worden terugbetaald.
Natuurinrichtingsprojecten met LIFE-financiering, jaarlijkse betalingen en maatregelen ter
bevordering van de recreatie worden niet via ELFPO gefinancierd.

8.2.5.3.2.9. Controleerbaarheid en beheersbaarheid van de maatregelen en/of soorten van
concrete acties
8.2.5.3.2.9.1. Risico('s) bij de uitvoering van de maatregelen

• Er moet een performant selectiesysteem ontwikkeld worden waarbij enkel de “beste”
projecten geselecteerd worden
• inadequate controle- en beheersystemen (mogelijks belangenconflict of onvoldoende
functiescheiding)

8.2.5.3.2.9.2. Beperkende maatregelen

• Aan de opstart van deze projecten gaat een lang traject vooraf, met o.a. een
haalbaarheidsstudie. Een onafhankelijke selectiecommissie bewaakt dat enkel de
waardevolle projecten overblijven.
• De beheersdienst engageert zich om de functiescheiding tussen begeleiding, de
administratieve controle en controles op het terrein scherper te stellen, in
overeenstemming met de toekomstige controleverordening. Dit zal opgenomen
worden in goed uitgewerkte en gedocumenteerde controlerichtlijnen. De beheersdienst
garandeert onafhankelijkheid bij de selectie van de projecten, de controles en de
sanctieberekening.

8.2.5.3.2.9.3. Algemene beoordeling van de maatregel

Deze submaatregel zet in op een maximale efficiëntie en effectiviteit m.b.t. de bijdrage aan de
instandhoudingsdoelstellingen. Door de inrichtingswerken te laten uitvoeren door een
publieke entiteit is er echter ook een reëel risico op belangenconflict tussen begunstigde en
beheersdienst.
De sub-maatregel is controleerbaar mits de corrigerende acties worden uitgevoerd.

8.2.5.3.2.10. Methode voor de berekening van het steunpercentage, indien relevant

/

8.2.5.3.2.11. Informatie die specifiek is voor de concrete actie

Definitie van kleinschalige infrastructuur, met inbegrip van kleinschalige toeristische
infrastructuur als bedoeld in artikel 20, lid 1, onder e), van Verordening (EU) nr. 1305/2013
In tegenstelling tot de andere Natura2000 sub-maatregelen is de maximale projectkost voor
kleinschalige infrastructuurwerken 3.750.000 euro. Het hogere bedrag is te wijten aan de
aard van deze sub-maatregel waarbij grotere inrichtingsprojectenworden beoogd.

De werken omvatten allerlei inrichtingswerken in functie van de realisatie van de
instandhoudingsdoelen zoals bv plaggen, herstel van vennen of vijvers, werken aan de
waterhuishouding, werken om de negatieve impact van bijvoorbeeld landbouw of
recreanten te voorkomen,….
Als maximale projectkost wordt het volledige project beschouwd, ook de delen die niet
worden ingediend bij PDPO voor cofinanciering maar die er een eenheid mee vormen.
(Bijv. wanneer de derde fase van een masterplan van 5 fasen –al dan niet gedeeltelijk- door
PDPO wordt uitgevoerd dient indien fase 3 een eenheid vormt, de totale projectkost van
fase 3 beschouwd te worden als projectkost.).
Het kunstmatig opsplitsen van projecten die duidelijk 1 geheel vormen om beneden de
maximale projectkost te komen wordt niet toegelaten.

Indien van toepassing, specifieke afwijking voor investeringen in breedband en hernieuwbare
energie, zodat ook een infrastructuur op grotere schaal kan worden ondersteund
niet van toepassing

Informatie over de toepassing van de in artikel 2, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU)
nr. 807/2014 bedoelde gratieperiode
niet van toepassing

Indien relevant, de in artikel 13, onder c), van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 807/2014
bedoelde bedoelde minimumnormen voor energie-efficiëntie

Vaststelling van de grenswaarden als bedoeld in artikel 13, lid 3, van [DA RD — C
(2014)1460]
niet van toepassing

8.2.5.3.3. Inrichting Natura2000: natuurprojectovereenkomst

Submaatregel:
•

7.6 - ondersteuning voor studies/investeringen in het kader van onderhoud, herstel en
opwaardering van het cultureel en natuurlijk erfgoed van dorpen, landschappen en
locaties met hoge natuurwaarde, inclusief bijbehorende sociaaleconomische aspecten,
alsmede acties voor bewustwording van de omgeving

8.2.5.3.3.1. Beschrijving van de aard van de concrete acties

In gebieden waar er een natuurrichtplan opgesteld werd, wordt een vergoeding gegeven voor
projecten die uitvoering geven aan dit plan, voor zover het project bijdraagt tot de
instandhoudingsdoelen. Het betreffen steeds investeringen in plattelandsgebied.

8.2.5.3.3.2. Type steun

Projectsubsidie

8.2.5.3.3.3. Koppelingen naar andere wetgeving

Natuurdecreet :
Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, zoals gewijzigd bij het decreet 9 mei
2014 tot regelgeving inzake natuur en bos.
Gebiedsgericht natuurbeleid (aanvullende VEN-verboden en regeling rond ontheffing VENverboden):
Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen ter uitvoering van het gebiedsgericht
natuurbeleid, dd. 21/11/2003, BS. 27/01/2004
Beheerplannen bossen:
Besluit van de Vlaamse regering betreffende de beheerplannen van bossen, dd. 27/06/2003,
BS 10/09/2003
Natuurvergunning in uitvoering Natuurdecreet (verboden te wijzigen vegetaties; beschermde
vegetaties en KLE’s waarvan wijziging onderworpen is aan een natuurvergunning):
Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het
decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, dd.
23/07/1998, BS. 10/09/1998
Ontbossen en Boscompensatie:
Besluit Vlaamse Regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van nadere regels inzake

compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing
Beleid rond Instandhoudingsmaatregelen :
• Instandhoudingsdoelen: deze worden gedefinieerd in het natuurdecreet (art 2, 61°): de
gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen of de instandhoudingsdoelstellingen voor
een speciale beschermingszone in het Vlaamse Gewest;
• De instandhoudingsdoelen werden opgenomen in het besluit van 23/04/2014 van de
Vlaamse Regering tot aanwijzing van de speciale beschermingszone “naam gebied” en
tot definitieve vaststelling van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en
prioriteiten.
• Deze instandhoudingsdoelen worden verder uitgewerkt in een managementplan
Natura 2000, zoals beschreven in art 6 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot
regeling van het Vlaams Natura 2000-programma, de managementplannen Natura
2000, de zoekzones en de actiegebieden voor de specifieke
instandhoudingsdoelstellingen voor Europees te beschermen soorten en habitats
(B.S.15/10/2014).
Algemene regeling rond stedenbouwkundige vergunningen:
• Titel 4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (Titel 4 = vergunningenbeleid).
• Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de meldingsplichtige handelingen ter
uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; bvr 16/7/2010; BS.
10/9/2010
• Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen
stedenbouwkundige vergunning nodig is; bvr 16/7/2010; BS 10/9/2010.
Beplantingen in agrarische gebied:
Veldwetboek, art. 35bis, §5

8.2.5.3.3.4. Begunstigden

Als begunstigde komen publiekrechtelijke rechtspersonen, privaatrechtelijke rechtspersonen
en natuurlijke personen in aanmerking.

8.2.5.3.3.5. Subsidiabele kosten

De kosten voor de geplande inrichtingswerken, zoals kosten voor de uitvoering van de werken
door derden en de huur van machines (niet de aankoop) zijn subsidiabel, net als algemene
kosten zoals vermeld in art 45 Verordening (EU) nr. 1305/2013 (bijvoorbeeld inschakelen van
derden voor advies en studies), tot maximaal 10% van de kost van de inrichtingswerken.

8.2.5.3.3.6. Subsidiabiliteitsvoorwaarden

Instapvoorwaarden:
De instapvoorwaarden hebben als functie de inrichtingsmaatregelen in te zetten op de locaties
waar dit het meest noodzakelijk is
• De werken zijn in uitvoering van een natuurrichtplan.
• gelegen zijn in de gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk, de
natuurverwevingsgebieden, de groengebieden en bosgebieden en de met deze
gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden, aangewezen op de plannen van aanleg
of ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening of de speciale
beschermingszones
• niet cumuleerbaar met andere tegemoetkomingen vanuit het Vlaams gewest voor
dezelfde werken
• De werken mogen nog niet gestart zijn.
Verbintenisvoorwaarden:
• Specifieke voorwaarden zoals opgenomen in de verbintenis (bv i.v.m.
uitvoeringswijze van de werken, i.v.m. de termijn waarop de investering in stand
gehouden moet worden, opmaak beheerplan conform instandhoudingsdoelstellingen,
…)
• De nodige vergunning, toestemmingen en machtigingen moeten verkregen zijn.

8.2.5.3.3.7. Beginselen met betrekking tot de vaststelling van de selectiecriteria

De aanvragen kunnen jaarrond ingediend worden, maar jaarlijks wordt op een bepaalde datum
de indientermijn afgesloten en worden de ontvankelijke dossiers met een puntensysteem
gerangschikt op basis van o.a. de mate van bijdrage tot de realisatie van
instandhoudingsdoelen, de kosteneffectiviteit en de mate van relevantie van de
inrichtingsmaatregel voor het verminderen van de gevolgen van deze doelen voor een
normale landbouwuitbating. De beoordelingscriteria kunnen verschillen per indienperiode en
houden onder meer rekening met:.
• De mate waarin het project bijdraagt aan de realisatie van de
instandhoudingsdoelstellingen (bv op basis van al dan niet prioritair habitattype,
oppervlakte,…).
• De relevantie van de inrichtingsmaatregel voor het verminderen van de gevolgen van
deze doelen voor een normale landbouwuitbating
• Kosteneffectiviteit
Er zal gewerkt worden met een selectiecomité en een minimumscore.

8.2.5.3.3.8. (Toepasselijke) bedragen en steunpercentages

De overheidssteun bedraagt 50% van de totale projectkost voor publiekrechtelijke
rechtspersonen en 90% voor privaatrechtelijke en natuurlijke personen.
Indien ook via andere kanalen subsidie ontvangen wordt kan het financieringspercentage
verlaagd worden.
De bepaling van het subsidiabel bedrag gebeurt op basis van een beschrijving van de uit te
voeren werken en een bijbehorende raming.

8.2.5.3.3.9. Controleerbaarheid en beheersbaarheid van de maatregelen en/of soorten van
concrete acties
8.2.5.3.3.9.1. Risico('s) bij de uitvoering van de maatregelen

• niet naleven van de wet op overheidsopdrachten, indien vereist
• artificieel hoge kosten in het aanvraagdossier of in de facturen
• dubbelfinanciering vanuit andere financieringsbronnen
• inadequate controle- en beheersysteem

8.2.5.3.3.9.2. Beperkende maatregelen

• Er zal duidelijk gecommuniceerd worden naar de begunstigden over de toepassing van
de wet op overheidsopdrachten
• De beheersdienst beschikt over een kostenstudie waardoor men zicht heeft op de
gemiddelde, minimum- en maximumprijzen voor alle types van werken. Er gebeurt
een aftoetsing van de gevraagde subsidie aan deze studie.
• Bij de steunaanvraag wordt gecontroleerd of er andere tegemoetkomingen vanuit het
Vlaamse Gewest zijn.
• De beheersdienst engageert zich om de controleprocedure verder te verfijnen, in
functie van de nieuwe controleverordening. Een efficiënt en sluitend beheer- en
controlesysteem wordt verder uitgewerkt en gedocumenteerd. Hierbij dient o.m.
aandacht geschonken te worden aan overfacturatie, cumulatie van subsidies vanuit het
Vlaamse gewest of andere overheden, aan functiescheiding en aan mogelijke
belangenconflicten, zeker ingeval van publieke begunstigden.

8.2.5.3.3.9.3. Algemene beoordeling van de maatregel

De sub-maatregel voor natuurprojectovereenkomsten kent reeds een goed uitgewerkte
selectieprocedure. Het is een duidelijke maatregel, met transparante voorwaarden die een
sterke link hebben met de doelstelling. De beheersdienst engageert zich om de
controleprocedure verder te verfijnen, in functie van de nieuwe controleverordening. De

sub-maatregel is controleerbaar, mits de corrigerende acties worden uitgevoerd.

8.2.5.3.3.10. Methode voor de berekening van het steunpercentage, indien relevant

/

8.2.5.3.3.11. Informatie die specifiek is voor de concrete actie

Definitie van kleinschalige infrastructuur, met inbegrip van kleinschalige toeristische
infrastructuur als bedoeld in artikel 20, lid 1, onder e), van Verordening (EU) nr. 1305/2013
Kleinschalige infrastructuurwerken kunnen een maximale projectkost van 1.000.000 euro
bedragen en omvatten allerlei inrichtingswerken in functie van de realisatie van de
instandhoudingsdoelen zoals bv plaggen, herstel van vennen of vijvers, werken aan de
waterhuishouding,…..
Als maximale projectkost wordt het volledige project beschouwd, ook de delen die niet
worden ingediend bij PDPO voor cofinanciering maar die er een eenheid mee vormen.
(Bijv. wanneer de derde fase van een masterplan van 5 fasen –al dan niet gedeeltelijk- door
PDPO wordt uitgevoerd dient indien fase 3 een eenheid vormt, de totale projectkost van
fase 3 beschouwd te worden als projectkost.). Het kunstmatig opsplitsen van projecten die
duidelijk 1 geheel vormen om beneden de 1.000.000 euro te komen wordt niet toegelaten.

Indien van toepassing, specifieke afwijking voor investeringen in breedband en hernieuwbare
energie, zodat ook een infrastructuur op grotere schaal kan worden ondersteund
niet van toepassing

Informatie over de toepassing van de in artikel 2, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU)
nr. 807/2014 bedoelde gratieperiode
niet van toepassing

Indien relevant, de in artikel 13, onder c), van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 807/2014
bedoelde bedoelde minimumnormen voor energie-efficiëntie

Vaststelling van de grenswaarden als bedoeld in artikel 13, lid 3, van [DA RD — C
(2014)1460]
niet van toepassing

8.2.5.3.4. Inrichting Natura2000: uitzonderlijke eenmalige inrichting binnen erkende
reservaten

Submaatregel:
•

7.6 - ondersteuning voor studies/investeringen in het kader van onderhoud, herstel en
opwaardering van het cultureel en natuurlijk erfgoed van dorpen, landschappen en
locaties met hoge natuurwaarde, inclusief bijbehorende sociaaleconomische aspecten,
alsmede acties voor bewustwording van de omgeving

8.2.5.3.4.1. Beschrijving van de aard van de concrete acties

Binnen erkende reservaten kan een subsidie verkregen worden voor éénmalige
inrichtingswerken die bijdragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelen. Het gaat
daarbij dan om werken zoals het graven of herprofileren van vijvers, plagwerken, … om een
goede uitgangssituatie te creëren.
Het betreffen investeringen in plattelandsgebied.

8.2.5.3.4.2. Type steun

Projectsubsidie

8.2.5.3.4.3. Koppelingen naar andere wetgeving

Natuurdecreet :
Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, zoals gewijzigd bij het decreet 9 mei
2014 tot regelgeving inzake natuur en bos.
Gebiedsgericht natuurbeleid (aanvullende VEN-verboden en regeling rond ontheffing VENverboden):
Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen ter uitvoering van het gebiedsgericht
natuurbeleid, dd. 21/11/2003, BS. 27/01/2004
Natuurvergunning in uitvoering Natuurdecreet (verboden te wijzigen vegetaties; beschermde
vegetaties en KLE’s waarvan wijziging onderworpen is aan een natuurvergunning):
Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het
decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, dd.
23/07/1998, BS. 10/09/1998
Ontbossen en Boscompensatie:
Besluit Vlaamse Regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van nadere regels inzake

compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing
Beleid rond Instandhoudingsmaatregelen:
• Instandhoudingsdoelen: deze worden gedefinieerd in het natuurdecreet (art 2, 61°): de
gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen of de instandhoudingsdoelstellingen voor
een speciale beschermingszone in het Vlaamse Gewest;
• De instandhoudingsdoelen werden opgenomen in het besluit van 23/04/2014 van de
Vlaamse Regering tot aanwijzing van de speciale beschermingszone “naam gebied” en
tot definitieve vaststelling van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en
prioriteiten.
• Deze instandhoudingsdoelen worden verder uitgewerkt in een managementplan
Natura 2000, zoals beschreven in art 6 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot
regeling van het Vlaams Natura 2000-programma, de managementplannen Natura
2000, de zoekzones en de actiegebieden voor de specifieke
instandhoudingsdoelstellingen voor Europees te beschermen soorten en habitats
(B.S.15/10/2014).
Algemene regeling rond stedenbouwkundige vergunningen:
• Titel 4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (Titel 4 = vergunningenbeleid).
• Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de meldingsplichtige handelingen ter
uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; bvr 16/7/2010; BS.
10/9/2010
• Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen
stedenbouwkundige vergunning nodig is; bvr 16/7/2010; BS 10/9/2010.
Beplantingen in agrarische gebied:
Veldwetboek, art. 35bis, §5

8.2.5.3.4.4. Begunstigden

Privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen. Openbare besturen komen niet in
aanmerking op basis van het Vlaamse subsidiebesluit.

8.2.5.3.4.5. Subsidiabele kosten

• De kosten voor de geplande inrichtingswerken, zoals kosten voor de uitvoering van de
werken door derden en de huur van machines (niet de aankoop)
• algemene kosten zoals vermeld in art 45 Verordening (EU) nr. 1305/2013
(bijvoorbeeld inschakelen van derden voor advies en studies), tot maximaal 10% van
de kost van de inrichtingswerken.

8.2.5.3.4.6. Subsidiabiliteitsvoorwaarden

Instapvoorwaarden:
De gebieden die in deze sub-maatregel in aanmerking komen zijn beperkt tot erkende
reservaten. Natuurinrichtingswerken buiten de reservaten kunnen via de submaatregel 1, 2 en
4 betoelaagd worden. Volgende instapvoorwaarden gelden:
• De werken vinden plaats in een erkend natuurreservaat
• Doelstelling van de werken is natuurherstel, natuurontwikkeling.
• De werken moeten overeenstemmen met het goedgekeurd beheerplan
• De werken mogen nog niet gestart zijn.
• niet cumuleerbaar met andere tegemoetkomingen vanuit het Vlaams gewest
Verbintenisvoorwaarden:
• voorwaarden opgenomen in het MB naleven (vergunningen, tijdstip werken, etc.)
• verslag van de werken en facturen indienen
• De voor de werken noodzakelijke vergunningen, toestemmingen en machtigingen
moeten verkregen zijn.

8.2.5.3.4.7. Beginselen met betrekking tot de vaststelling van de selectiecriteria

De aanvragen kunnen jaarrond ingediend worden, maar jaarlijks wordt op een bepaalde datum
de indientermijn afgesloten en worden de ontvankelijke dossiers met een puntensysteem
gerangschikt op basis van o.a. de mate van bijdrage tot de realisatie van
instandhoudingsdoelstellingen, de kosteneffectiviteit en de mate van relevantie van de
inrichtingsmaatregel voor het verminderen van de gevolgen van deze doelen voor een
normale landbouwuitbating;). De beoordelingscriteria kunnen verschillen per call en houden
ondermeer rekening met:
• De mate waarin het project bijdraagt aan de realisatie van de
instandhoudingsdoelstellingen (bv op basis van al dan niet prioritair habitattype,
oppervlakte,…).
• kosteneffectiviteit
• De relevantie van de inrichtingsmaatregel voor het verminderen van de gevolgen van
deze doelen voor een normale landbouwuitbating;
Er zal gewerkt worden met een selectiecomité en een minimumscore.

8.2.5.3.4.8. (Toepasselijke) bedragen en steunpercentages

Het steunpercentage bedraagt 80%. Indien ook via andere kanalen subsidie ontvangen wordt
kan het financieringspercentage verlaagd worden. Het minimum subsidiebedrag bedraagt
2250,00 EUR. Na de start van de werken en aanlevering van een factuur voor minimum 60%

van het aangevraagde bedrag wordt een eerste schijf van 60 % uitbetaald, hetzij het volledige
bedrag indien de werken al volledig uitgevoerd zijn. In het eerste geval wordt het saldo
uitbetaald nadat de werken volledig uitgevoerd zijn.
De bepaling van het subsidiabel bedrag gebeurt op basis van prijsvragen die aan de aanvraag
moeten toegevoegd worden.

8.2.5.3.4.9. Controleerbaarheid en beheersbaarheid van de maatregelen en/of soorten van
concrete acties
8.2.5.3.4.9.1. Risico('s) bij de uitvoering van de maatregelen

• artificieel hoge kosten in het aanvraagdossier of in de facturen
• dubbelfinanciering vanuit andere financieringsbronnen
• inadequate controle- en beheersysteem

8.2.5.3.4.9.2. Beperkende maatregelen

• De beheersdienst beschikt over een kostenstudie waardoor men zicht heeft op de
gemiddelde, minimum- en maximumprijzen voor alle types van werken. Er gebeurt
een aftoetsing van de gevraagde subsidie aan deze studie.
• Bij de steunaanvraag wordt gecontroleerd of er andere tegemoetkomingen vanuit het
Vlaamse gewest zijn.
• De beheersdienst engageert zich om de controleprocedure verder te verfijnen, in
functie van de nieuwe controleverordening. Een efficiënt en sluitend beheer- en
controlesysteem wordt verder uitgewerkt en gedocumenteerd. Hierbij dient o.m.
aandacht geschonken te worden aan overfacturatie, cumulatie van subsidies vanuit het
Vlaams gewest of andere overheden, aan de detectie van onjuiste aanvragen en aan
functiescheiding.

8.2.5.3.4.9.3. Algemene beoordeling van de maatregel

Het is een duidelijke maatregel, met transparante voorwaarden die een sterke link hebben
met de doelstelling. De beheersdienst engageert zich om de controleprocedure verder te
verfijnen, in functie van de nieuwe controleverordening. De sub-maatregel is
controleerbaar, mits de corrigerende acties worden uitgevoerd.

8.2.5.3.4.10. Methode voor de berekening van het steunpercentage, indien relevant

/

8.2.5.3.4.11. Informatie die specifiek is voor de concrete actie

Definitie van kleinschalige infrastructuur, met inbegrip van kleinschalige toeristische
infrastructuur als bedoeld in artikel 20, lid 1, onder e), van Verordening (EU) nr. 1305/2013
Kleinschalige infrastructuurwerken kunnen een maximale projectkost van 1.000.000 euro
bedragen en omvatten allerlei inrichtingswerken in functie van de realisatie van de
instandhoudingsdoelen zoals bv plaggen, herstel van vennen of vijvers, werken aan de
waterhuishouding,….
Als maximale projectkost wordt het volledige project beschouwd, ook de delen die niet
worden ingediend bij PDPO voor cofinanciering maar die er een eenheid mee vormen.
(Bijv. wanneer de derde fase van een masterplan van 5 fasen –al dan niet gedeeltelijk- door
PDPO wordt uitgevoerd dient indien fase 3 een eenheid vormt, de totale projectkost van
fase 3 beschouwd te worden als projectkost.). Het kunstmatig opsplitsen van projecten die
duidelijk 1 geheel vormen om beneden de 1.000.000 euro te komen wordt niet toegelaten.

Indien van toepassing, specifieke afwijking voor investeringen in breedband en hernieuwbare
energie, zodat ook een infrastructuur op grotere schaal kan worden ondersteund
niet van toepassing

Informatie over de toepassing van de in artikel 2, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU)
nr. 807/2014 bedoelde gratieperiode
niet van toepassing

Indien relevant, de in artikel 13, onder c), van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 807/2014
bedoelde bedoelde minimumnormen voor energie-efficiëntie

Vaststelling van de grenswaarden als bedoeld in artikel 13, lid 3, van [DA RD — C
(2014)1460]
niet van toepassing

8.2.5.3.5. Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen

Submaatregel:
•

7.1 - ondersteuning voor het opstellen en bijwerken van de plannen voor de
ontwikkeling van gemeenten en dorpen in plattelandsgebieden en hun basisdiensten en
van de plannen voor bescherming en beheer voor de N2000-gebieden en andere
gebieden met een hoge natuurwaarde

•

7.2 - ondersteuning voor investeringen in het creëren, verbeteren of uitbreiden van alle
soorten kleinschalige infrastructuur, met inbegrip van investeringen in hernieuwbare
energie en energiebesparing

•

7.4 - ondersteuning voor investeringen in het opzetten, verbeteren of uitbreiden van
lokale basisvoorzieningen voor de plattelandsbevolking, zoals recreatie en cultuur, en
de daarmee samenhangende infrastructuur

•

7.5 - ondersteuning voor investeringen voor openbaar gebruik in recreatieve
infrastructuur, toeristische informatie en kleinschalige toeristische infrastructuur

•

7.6 - ondersteuning voor studies/investeringen in het kader van onderhoud, herstel en
opwaardering van het cultureel en natuurlijk erfgoed van dorpen, landschappen en
locaties met hoge natuurwaarde, inclusief bijbehorende sociaaleconomische aspecten,
alsmede acties voor bewustwording van de omgeving

•

7.7 - ondersteuning investeringen voor het verplaatsen van activiteiten en het
verbouwen van gebouwen of andere voorzieningen die dichtbij rurale woongebieden
gelegen zijn, met als doel de levenskwaliteit te verbeteren of de milieuprestatie van
deze woongebieden te verbeteren.

8.2.5.3.5.1. Beschrijving van de aard van de concrete acties

De provinciebesturen zullen in een partnerschap met de Vlaamse minister van
Plattelandsbeleid en de VLM als bevoegde beheersdienst, de lokale besturen en andere
actoren verder werken aan het gebiedsgerichte plattelandsbeleid. Een structurele verankering
van deze samenwerking wordt door middel van provinciale managementcomités (PMC’s)
gerealiseerd. Er wordt één PMC per provincie voorzien. Een samenwerkingsovereenkomst
tussen Gewest en provincie dient de functieomschrijving en samenstelling van dit PMC te
bepalen. Naast het PMC dat een bestuurlijke samenstelling kent (o.m. vertegenwoordigers van
lokale en Vlaamse overheid mbt landbouw, toerisme,…), wordt ook een technische,
ambtelijke werkgroep samengesteld, die het PMC adviseert. In die werkgroep wordt ook het
maatschappelijk middenveld opgenomen. In de overeenkomst worden ook de financiële
engagementen van de partners vastgelegd.
De dagelijkse opvolging van deze projectwerking gebeurt door de bestaande provinciale
plattelandsloketten. De besluitvorming inzake provinciale plattelandsprojecten wordt op
provincieniveau bij het PMC gelegd. De PMC’s lanceren projectoproepen en kunnen
projecten toewijzen.
De projecten worden volledig uitgevoerd binnen de plattelandsgebieden en in bepaalde nader
gedefinieerde gevallen ook in plattelandsgebieden met verstedelijkingsdruk..
De formulering van de oproep moet passen binnen de doelstellingen van de provinciale

plattelandsbeleidsplannen en de M07 - soort concrete actie ‘Versterken omgevingskwaliteit en
vitaliteit van het platteland door investeringen’. Het PMC kan op die manier een duidelijke
gebiedsgerichte invulling geven aan het type concrete actie ‘Versterken omgevingskwaliteit
en vitaliteit van het platteland door investeringen’ van het PDPO. De provincies beschrijven
in hun provinciale plattelandsbeleidsplannen het provinciale uitvoeringsgebied, de
beleidskeuzes en de voorwaarden. Het provinciaal uitvoeringsgebied komt idealiter overeen
met de Vlaamse afbakening. Het staat de provincie vrij om de kaart verder te
verfijnen/verstrengen. Versoepelen kan niet.
Inzake financiering wordt voor deze projecten steeds volgende werkwijze gehanteerd. Op de
totale projectkost wordt 65% overheidssteun toegekend. Uitzonderingen zijn mogelijk, zie
onder.
Deze overheidssteun is samengesteld uit Europese, Vlaamse en provinciale overheidssteun.
Projecten kunnen de PDPO III-subsidie niet combineren met andere Vlaamse of Europese
subsidies. Dit wordt in de richtlijnen voor het indienen van een project uitvoerig omschrijven.
De belangrijke (andere) subsidieorganen op Vlaams niveau en provinciaal niveau adviseren
de projecten waardoor het risico op dubbel financiering klein wordt.
Andere PDPO III-maatregelen krijgen voorrang op deze maatregel. Indien een project steun
kan krijgen via een andere PDPO-maatregel, moet het project bij de andere maatregel
ingediend worden.
Indien gemeenten een ontwikkelingsplan of -strategie hebben voor hun dorp of basisdiensten,
moeten de ingediende projecten coherent zijn met deze plannen.
Binnen dit type conrete actie zijn er 5 deelthema’s en binnen deze deelthema’s kunnen
projecten ingediend worden met betrekking tot:
• Beleving op het platteland kansen geven met respect voor de streekidentiteit
o Bevorderen toeristische activiteiten (o.a. fiets-, wandel-, ruiter- en menroutes,
recreatieve doorgangen, inrichting bezoekerscentra met aanwezigheid van
landbouwthematiek, interactieve tools rond landbouwthema’s,…);
o Instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed met nadruk op
typische plattelandselementen of agrarisch erfgoed (cultuurhistorisch erfgoed,
immaterieel erfgoed, streekidentiteit, landschapsherstel, natuurlijk erfgoed,
landbouwkundig erfgoed, restauratie van typisch beeldbepalende
erfgoedelementen voor het platteland, trage wegen, …);
o Duurzame energie en klimaatadaptatie (bijv. waterretentie, éénmalige
kleinschalige ruimingswerken, overstromingsgebieden creëren, installaties
voor het vergisten van snoeiafval, …);
• De open ruimte vrijwaren en ontwikkelen
o Gebiedsgerichte oefening met betrekking tot economische activiteiten in
leegstaande gebouwen op het platteland
o Deze gebiedsgerichte oefening kan leiden tot volgende soorten projecten:
 Herbestemming van boerderijen op basis van de gebiedsgerichte
oefening

 Landschapsinpassing van een site na sloop op basis van de
gebiedsgerichte oefening
 ...
• Aandacht voor kwetsbare groepen op het platteland
o Investeringsprojecten rond armoede in de landbouw- en
plattelandsgemeenschap;
o Armoede in de landbouw- en plattelandsgemeenschap
o ...
• Leefbare dorpen
o Investeringsprojecten die kaderen in lokale voedselstrategieën:
 Volkstuinen, ecologische moestuincomplexen, pluktuinen, CSA
Community Supported Agriculture (landbouw gedragen door een
gemeenschap)
 Food Hubs (Een food hub wil een brug slaan tussen de
voedselproducenten en de consumenten. Het is een soort marktplaats
voor regionale voeding. De Food Hub wil helpen bij het creëren van
een integrale, veerkrachtige, transparante en sociaal, ecologische en
economische duurzame voedselketen in Vlaanderen. Enkel
investeringen zijn subsidiabel.)
o Oude agrarische infrastructuur herbestemmen naar nieuwe gebruiksfuncties,
bijv. naar zorgfuncties,…;
o Herbestemmen van semi-publiek dorpspatrimonium naar nieuwe
gebruiksfuncties;
o Bouwen en renoveren van multifunctionele gebouwen:
 Ontmoetingshuizen waar rekening wordt gehouden met het
multifunctioneel gebruik;
 Bouwen/renoveren van ruimten waar kinderopvang mogelijk is en waar
rekening wordt gehouden met het multifunctioneel karakter zodat de
gebouwen ook kunnen gebruikt worden voor speelpleinwerking, voor –
en naschoolse opvang, …
o Dorpskernvernieuwingen waar vooraf een particiapitief traject aan vooraf ging;
o Inrichten of herinrichten van ontmoetingsplaatsen voor de lokale bevolking
waar vooraf een participatief traject aan vooraf ging
o ….
• Naar een functioneel wegennet op het platteland
o Plattelandswegen inrichten rekening houdende met functietoekenning;
o Opmaak van een functietoekenningsplan voor landelijke wegen;
o Visieontwikkeling en de heropwaardering van trage wegen, gekoppeld met
realisatie;

o ...

8.2.5.3.5.2. Type steun

projectsubsidie

8.2.5.3.5.3. Koppelingen naar andere wetgeving

• Het project kan pas worden goedgekeurd als bij goedkeuring de reeds gekende
vergunningen aangevraagd zijn. De toegekende subsidie wordt pas uitbetaald nadat
alle vergunningen rond zijn (en bewijs daartoe wordt voorgelegd)
• De projectindiener moet de richtlijnen voor het indienen van een project volgen.

8.2.5.3.5.4. Begunstigden

1. De volgende categorieën van begunstigden komen in aanmerking voor subsidiëring:
• gemeenten, gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen, intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, OCMW’s en verzelfstandigde agentschappen van het
OCMW
• provincies en provinciale verzelfstandigde agentschappen;
• vereniging zonder winstoogmerk (vzw’s);
• stichtingen;
• publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de publiekrechtelijke
rechtspersonen die vallen onder punt 2.
2. De volgende categorieën van begunstigden komen niet in aanmerking voor
subsidiëring:
• de Vlaamse gemeenschap, het Vlaamse Gewest en de verzelfstandigde
agentschappen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest;
• natuurlijke personen;
• vennootschappen en verenigingen met een winstoogmerk;
• feitelijke verenigingen.

8.2.5.3.5.5. Subsidiabele kosten

Definitie kleinschalige infrastructuur (conform art. 20 van Verordening (EU) nr. 1305/2013):
Kleinschalige infrastructuurwerken kunnen een maximale projectkost van 1.000.000 euro

bedragen en kunnen gaan van bv. renovatie van dorpshuizen tot restauratie van kleine
beeldbepalende plattelandselementen, inrichten van educatieve centra, herstel van landelijke
wegen, aanleggen van paden voor niet gemotoriseerd verkeer, plaatsen van
infoborden, zitbanken, uitvoeren van inrichtingswerken, …
Met kleinschalige infrastructuurwerken kunnen volgende kosten gepaard gaan:
investeringskosten en externe prestaties indien deze externe prestaties een rechtstreekse link
hebben met de investeringskosten (bvb. kosten voor ingenieurs, adviseurs,...).
Definitie maximale projectkost:
Als maximale projectkost wordt het volledige project beschouwd, ook de delen die niet
worden ingediend bij PDPO voor cofinanciering, maar die er een eenheid mee vormen. (Bv.
wanneer de 3de fase van een masterplan van 5 fasen –al dan niet gedeeltelijk- door PDPO
wordt uitgevoerd, dient indien fase 3 een eenheid vormt, de totale projectkost van fase 3
beschouwd te worden als projectkost).
Het kunstmatig opsplitsen van projecten die duidelijk 1 geheel vormen om lager dan of gelijk
aan 1.000.000 € te komen, wordt niet toegelaten.
Definitie investeringsprojecten:
Investeringsprojecten zijn projecten waarvan de projectkost in de rubriek investeringskosten
gelijk of meer dan 50% bedraagt en kleinschalige infrastructuurwerken omvat. Volgende
rubrieken van kosten komen in aanmerking voor subsidiëring voor investeringsprojecten:
• investeringskosten
• externe prestaties
• inkomsten moeten in mindering gebracht worden
Enkel projectgerelateerde kosten komen in aanmerking. Een gedetailleerde beschrijving vd
kosten per rubriek wordt bij de projectoproep gecommuniceerd. Uitbatingskosten na de
realisatie van de investering komen niet in aanmerking en ook de reguliere kosten van de
organisatie zelf zijn niet subsidiabel.
Definitie dienstverleningsprojecten:
Dit zijn projecten waarbij de investeringskosten lager zijn dan 50%.
Dienstverleningsprojecten kunnen enkel in aanmerking komen voor de gebiedsgerichte
oefening, de functietoekenningsplannen en de visieontwikkeling rond trage wegen, omdat dit
studies/plannen zijn.
Volgende kosten komen voor deze dienstverleningsprojecten in aanmerking:
• opstellen en bijwerken van de plannen;
• opmaken van studies m.b.t. instandhouding, herstel en opwaardering van het
natuurlijke en culturele erfgoed van dorpen, rurale landschappen en locaties met grote
natuurlijke waarde;
• investeringskosten, zolang deze lager zijn dan 50% van de projectkost.

• indien er inkomsten worden gegenereerd tijdens het project, moeten die in mindering
gebracht worden.
Volgende rubrieken van kosten komen in aanmerking voor subsidiëring van deze
dienstverleningsprojecten:
• Investeringskosten
• Personeelskosten en de bijhorende overheadkosten komen enkel in aanmerking voor
studies, opmaak en bijwerken van plannen die in eigen beheer worden uitgevoerd.
• Werkingskosten komen enkel in aanmerking voor de opmaak van studies & plannen
en het bijwerken van plannen die in eigen beheer worden uitgevoerd.
• externe prestaties
• inkomsten moeten in mindering gebracht worden
Enkel projectgerelateerde kosten komen in aanmerking. Een gedetailleerde beschrijving van
de kosten per rubriek wordt bij de projectoproep gecommuniceerd. Uitbatingskosten na
realisatie van de investering komen niet in aanmerking en ook de reguliere kosten van de
organisatie zelf zijn niet subsidiabel.
Definitie investeringskosten:
Volgende investeringskosten zijn subsidiabel
• bouw of verbetering van onroerende goederen, incl. de inrichting van de onroerende
goederen.
• uitgaven voor aan- of huurkoop van machines/installaties met inbegrip van de
specifieke computerprogrammatuur
• erelonen van architecten, ingenieurs en adviseurs die rechtstreeks gelinkt zijn aan de
investering of de onroerende goederen
• uitvoeren van landschapswerken
• aankoop van multimediamateriaal
• uitvoeren van haalbaarheidsstudies en verkrijgen van octrooien en licenties die
rechtstreeks aan de investeringen gekoppeld zijn.
• …
Volgende investeringskosten zijn niet subsidiabel:
• verwerving, inclusief leasing van onroerende goederen
• zuivere studies zonder realisatie
Er worden geen voorschotten gegeven. De projectpromotor betaalt eerst alle kosten zelf,
waarna halfjaarlijks een declaratiedossier wordt ingediend om de betalingsaanvraag te
verantwoorden.

8.2.5.3.5.6. Subsidiabiliteitsvoorwaarden

Instapvoorwaarden:
• De maximale projectkost van investeringsprojecten en dienstverleningsprojecten
bedraagt 1.000.000 euro.
• Investerings- en dienstverleningsprojecten worden uitgevoerd in
de plattelandsgebieden, tenzij de locatie van uitvoering over verschillende
aangrenzende gemeenten loopt, dan moet er min. één aangrenzende gemeente in
het plattelandsgebied liggen en liggen de andere gemeenten in het plattelandsbgeboed
met verstedelijkingsdruk.
• Een investerings- of dienstverleningsproject 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.
• Het investeringsproject of het dienstverleningsproject kadert binnen de deelthema’s
van deze maatregel die onder 1 'description of the type of operation' uitgebreider
worden toegelicht.
• De (co)promotor(en) staan zelf in voor het resterende bedrag van de projectkosten
(minimaal 35%), via eigen financiering (minstens 15%) eventueel gecombineerd met
financiering van de provincie en/of gemeente en/of partners. Middelen uit het
Vlaamse plattelandsfonds kunnen aanzien worden als eigen gemeentelijke middelen.
Andere Vlaamse projectsubsidies kunnen niet gecombineerd worden met
cofinanciering van deze maatregel.
• Dezelfde projectkosten kunnen niet in verschillende Europese programma’s worden
betoelaagd. Dubbele financiering door Europese middelen kan dus niet.
• De projectpromotor en copromotor(en) behoren tot één van hierboven vermelde
categorieën van begunstigden.
• De financiering van zuivere studies zonder realisatie komt niet in aanmerking voor
subsidiëring, uitgezonderd de gebiedsgerichte oefening met betrekking tot
economische activiteiten in leegstaande gebouwen op het platteland en de opmaak van
functietoekenningsplannen kunnen uitgevoerd worden zonder er een realisatie aan te
koppelen.
• Een raming van de kosten met een indicatie van de wijze van financieringsbronnen.
• Andere instapvoorwaarden (die bij de oproep tot indiening van projecten worden
gecommuniceerd) zijn onder andere de ultieme indieningsdatum.
Verbintenisvoorwaarden:
• In de gevallen dat de wet op de overheidsopdrachten van toepassing is, dient de
promotor de wetgeving te volgen.
• De projectpromotor kan geen subsidie ontvangen van projectgerelateerde kosten die
werden gemaakt voorafgaand aan de goedkeuring van het project.
• Voor investeringsprojecten, een verbintenis van de projectpromotor dat de investering
niet wijzigt van functie binnen de 5 jaar na de laatste uitbetaling.
• Op het communicatiemateriaal met het publiek de nodige logo’s voorzien en slagzin.

• Het project wordt binnen de 3 maand na goedkeuring gestart.
• Correcte en op tijd declaraties indienen om de overheidssteun te ontvangen.
• De vigerende reglementering volgen.
• Het project ontvangt geen Europese steun uit andere fondsen voor dezelfde
projectonderdelen.
• De projectpromotor treft de nodige schikkingen tijdens en na de uitvoering van het
project om controle en toezicht op de uitvoering van het project mogelijk te maken.
Dit voor zowel EU-ambtenaren als voor de bevoegde ambtenaren van de Federale,
Vlaamse en provinciale overheid.
• Maximaal 5% van de middelen die gedurende de volledige programmaperiode 20142020 zijn voorzien voor de betrokken provincies voor de maatregel ‘Versterken
omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen’, kan worden
toegekend aan de betrokken provinciale diensten.

8.2.5.3.5.7. Beginselen met betrekking tot de vaststelling van de selectiecriteria

Per provincie zal via de technische werkgroep (TW) en Provinciaal Managementcomité
(PMC) een rangschikking opgemaakt worden op basis van de volgende selectiecriteria.
De selectiecriteria worden opgenomen in het reglement en worden verspreid met de oproep.
De selectiecriteria worden in een aantal categorieën opgedeeld. Om de PMC’s te helpen bij
het besluitvormingsproces worden de belangrijkste ontvankelijkheids- en selectiecriteria voor
mogelijke projecten door de beheersdienst aangereikt. Op basis van het provinciaal
plattelandsbeleidsplan kan de lijst met beoordelingscriteria aangevuld en waar relevant
aangepast worden. Het type selectieprocedure (puntensysteem, kleurencode, e.d.) is
afhankelijk van provincie tot provincie en wordt toegepast in de technische werkgroep. De
conclusie wordt aan het PMC overhandigd als advies en het PMC neemt de beslissing. De
selectieprocedure en –criteria worden vooraf gecommuniceerd aan de potentieel begunstigde.
De selectiecriteria worden uitgebreid gecommuniceerd bij het lanceren van een projectoproep.
Volgende selectiecriteria worden zeker meegenomen tijdens de beoordeling van het project in
de technische werkgroep:
• conformiteit met een deelthema van deze maatregel
• link met landbouw
• motivering plattelandsproject
• samenwerking
• werkgelegenheid
• haalbaarheid
• continuïteit
• innovativiteit

• duurzaamheid
• prijs / kwaliteit (billijkheid van kosten)
• participatie inwoners
• advies kwaliteitskamer voor infrastructuurwerken
• identiteitsversterkend
• realistische indicatoren
• geïntegreerd karakter van het project
• …
Onderstaande criteria zijn ontvankelijkheidscriteria:
• dossier is tijdig binnen
• de promotoren en copromotoren behoren tot de groep van mogelijke begunstigden van
projectindieners
• project past onder de doelstelling van deze maatregel
• project past binnen het provinciaal plattelandsbeleidsplan
• …
De TW geeft advies over de selectie van projecten aan het PMC. Het PMC keurt de projecten
goed.

8.2.5.3.5.8. (Toepasselijke) bedragen en steunpercentages

65% van de goedgekeurde projectkost.
De maximale projectkost voor deze projecten bedraagt 1.000.000 euro en het steunpercentage
is 65%.
Er kan in volgende gevallen afgeweken worden van dit steunpercentage:
•

omwille van budgettaire redenen (bijv. er zijn voldoende kwalitatieve goede projecten
geselecteerd, maar er zijn te weinig middelen beschikbaar);

• op vraag van de promotor zelf,
• een aangepast percentage werd door de provincie in het provinciaal
plattelandsbeleidsplan vastgelegd.

8.2.5.3.5.9. Controleerbaarheid en beheersbaarheid van de maatregelen en/of soorten van
concrete acties
8.2.5.3.5.9.1. Risico('s) bij de uitvoering van de maatregelen

• Er is een risico dat bepaalde projecten (deels) via andere kanalen worden gefinancierd
• Er wordt een zware administratieve procedure doorlopen
• Wegens de complexiteit is er kans op niet-naleving van de bepalingen en
navenante fouten (niet-naleving van communicatieverplichtingen, wet op
overheidsopdrachten, opsplitsing van verschillende types kosten, ...)

8.2.5.3.5.9.2. Beperkende maatregelen

• Afbakening en controle verder uit te werken bij projectoproepen en –beoordelingen,
begeleiding projectaanvragers (o.a. met infosessie over het opmaken van goede
oproepen).
• De administratieve procedure wordt verlicht door doorgedreven begeleiding.
• Voor de vijf voornaamste fouten (binnen PDPO II) worden stappen ondernomen.
o

Communicatieverplichtingen. De bepalingen van de Europese
uitvoeringsverordening wordt in het reglement opgenomen en vervolgens
zorgvuldig gecommuniceerd (via programmasecretariaat en ruraal netwerk,
provincies).

o Wet op de overheidsopdrachten. Vanuit de Vlaamse overheid wordt er
voorzien in een leidraad voor onervaren promotoren. Nieuw is dat de
opvolging gebeurt voortaan ook via het voortgangsverslag.
o Algemene kosten: de lijst van aanvaardbare kosten wordt verlaten voor een
forfaitaire berekening, daar de bewijslast niet in verhouding staat met de
tegemoetkoming. (Berekening zie certificering ILVO)
o BTW. In de PDPO II - periode mochten publiekrechtelijke organisaties door de
Europese regels geen BTW inbrengen. Bij heel wat gemeenten zorgde dit voor
verwarring en dienden facturen incl. BTW in. Aangezien deze regeling op
heden niet meer geldig is, zorgt dit er ook voor dat de foutenlast daalt.
Alle facturen en betalingsbewijzen worden integraal gecontroleerd door de
beheersdienst.

8.2.5.3.5.9.3. Algemene beoordeling van de maatregel

Voor deze maatregel werd reeds in de vorige programmaperiode een grondig uitgewerkt
beheer- en controlesysteem opgezet, waarop verder kan gewerkt worden. De maatregel is
controleerbaar mits de corrigerende maatregelen verder worden uitgevoerd.

8.2.5.3.5.10. Methode voor de berekening van het steunpercentage, indien relevant

Berekening van bepaalde algemene kosten. (werd door het ILVO gecertificeerd – zie bijlage)

8.2.5.3.5.11. Informatie die specifiek is voor de concrete actie

Definitie van kleinschalige infrastructuur, met inbegrip van kleinschalige toeristische
infrastructuur als bedoeld in artikel 20, lid 1, onder e), van Verordening (EU) nr. 1305/2013
Definitie kleinschalige infrastructuur (conform art. 20 van Verordening (EU) nr. 1305/2013):
Kleinschalige infrastructuurwerken kunnen een maximale projectkost van 1.000.000 euro
bedragen en kunnen gaan van bijv. de renovatie van dorpshuizen tot de restauratie van kleine
beeldbepalende plattelandselementen, inrichten van educatieve centra, herstel van landelijke
wegen, aanleggen van paden voor niet gemotoriseerd verkeer, het plaatsen van infoborden,
zitbanken, uitvoeren van inrichtingswerken, …
Met kleinschalige infrastructuurwerken kunnen volgende kosten gepaard gaan:
investeringskosten en externe prestaties. Externe prestaties kunnen kosten zijn voor
ingenieurs, adviseurs, … indien deze kosten een rechtstreekse link hebben met de
investeringskosten.

Indien van toepassing, specifieke afwijking voor investeringen in breedband en hernieuwbare
energie, zodat ook een infrastructuur op grotere schaal kan worden ondersteund
niet van toepassing

Informatie over de toepassing van de in artikel 2, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU)
nr. 807/2014 bedoelde gratieperiode
/

Indien relevant, de in artikel 13, onder c), van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 807/2014
bedoelde bedoelde minimumnormen voor energie-efficiëntie

Vaststelling van de grenswaarden als bedoeld in artikel 13, lid 3, van [DA RD — C
(2014)1460]
/

8.2.5.4. Controleerbaarheid en beheersbaarheid van de maatregelen en/of soorten van
concrete acties
8.2.5.4.1. Risico('s) bij de uitvoering van de maatregelen

8.2.5.4.2. Beperkende maatregelen

8.2.5.4.3. Algemene evaluatie van de maatregel

8.2.5.5. Methode voor de berekening van het steunpercentage, indien relevant

8.2.5.6. Maatregelspecifieke informatie
Definitie van kleinschalige infrastructuur, met inbegrip van kleinschalige toeristische
infrastructuur als bedoeld in artikel 20, lid 1, onder e), van Verordening (EU) nr. 1305/2013

Indien van toepassing, specifieke afwijking voor investeringen in breedband en hernieuwbare
energie, zodat ook een infrastructuur op grotere schaal kan worden ondersteund

Informatie over de toepassing van de in artikel 2, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU)
nr. 807/2014 bedoelde gratieperiode

Indien relevant, de in artikel 13, onder c), van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 807/2014
bedoelde bedoelde minimumnormen voor energie-efficiëntie
nvt

Vaststelling van de grenswaarden als bedoeld in artikel 13, lid 3, van [DA RD — C
(2014)1460]

8.2.5.7. Andere belangrijke opmerkingen die van belang zijn voor het begrijpen en uitvoeren
van de maatregel
• Afbakening plattelandsgebied: voor de vier sub-maatregelen m.b.t. de Inrichting van
Natura2000 wordt de afbakening van het plattelandsgebied uitgebreid met alle
Natura2000 gebieden en de gebieden met een hoge natuurwaarde.
•

De maatregel, “versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door
investeringen”, is één maatregel maar bevat verschillende sub-maatregelen.
Voor de indicatoren en monitoring zal deze maatregel opgesplitst worden. Ieder
project wordt toegewezen aan een sub-maatregel van art. 20 van Verordening (EU) nr.
1305/2013 ( bijvoorbeeld 7.1, 7.2, …) wat het overzicht, de monitoring en de
controleerbaarheid in de hand werkt.

