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BEPALING MET BETREKKING TOT DE OVERGANGSPERIODE 2021-2022
Voor de periode 2014-2020 werd in het kader van PDPO III (Vlaams Programmadocument voor
Plattelandsontwikkeling) een Lokale Ontwikkelingsstrategie opgesteld. In het kader van het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt een overgangsperiode voorzien naar het nieuwe GLB voor
de periode 2021 en 2022.
In het kader van deze overgangsperiode wordt de Lokale Ontwikkelingsstragie beperkt bijgewerkt om
tot een verlenging te komen. Dit gebeurt in lijn met de eisen van de financierende overheden.

1 LEADER-GEBIED
1.1 Afbakening van het LEADER-gebied
1.1.1 Criteria
De criteria zoals Europa ze voorschrijft en zoals beschreven in de ‘Handleiding opmaak lokale
ontwikkelingsstrategie’ voor PDPO 2014-2020 zijn:
Een LEADER-gebied:
-

-

moet minstens 3 gemeenten bevatten, waarvan 1 gemeente behoort tot het
plattelandsgebied in Vlaanderen (bevolkingsdichtheid < 350 inw./km² of bebouwde opp. <
15%)
de grens van LEADER-gebied valt samen met de gemeentegrenzen
mag maximaal 240.000 inwoners tellen en 540.000 inwoners op provinciaal niveau
ruraal zijn op gebiedsniveau (max. 350 inw./km² of bebouwde opp.<15%)
geografisch en bestuurlijk coherent
moet een homogeen geheel vormen vanuit economisch en sociaal oogpunt
adequate kritische massa in termen van menselijke, financiële en economische hulpbronnen

1.1.2 Afbakening
De Vlaamse Ardennen is een streek in het zuiden van Oost-Vlaanderen, gelegen tussen de
verstedelijkte gebieden van Gent, Kortrijk en Aalst-Brussel. In het zuiden grenst ze aan het landelijke
gebied Pays des Collines en in het zuidoosten is er aansluiting met het landelijke Pajottenland.
Om het Leadergebied Vlaamse Ardennen af te bakenen, is het werkingsgebied van de drie
samenwerkende streekorganisaties als basis genomen:
Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (Serr, Resoc-werking) organiseert het regionaal overleg met
lokale besturen, sociale partners en derden op socio-economisch vlak in de ruime zin. Dit overleg
resulteert in ontwikkeling van een eigen streekvisie en uitvoering van regionale dossiers ter
bevordering van het algemene welzijn en welvaart. Sinds 2019 werkt het Streekoverleg Zuid-OostVlaanderen samen met SOLVA.
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw (RLVA) is een samenwerkingsverband tussen
gemeenten, provincie, Vlaams Gewest en enkele private leden en heeft als doel het draagvlak voor
natuur en landschap in de streek te verhogen via concrete projecten die de streekidentiteit versterken.
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Toerisme Vlaamse Ardennen vzw (TVA) is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, Toerisme
Oost-Vlaanderen vzw en enkele private leden en stelt zich tot doel toerisme en recreatie te initiëren,
coördineren en implementeren in de toeristische regio Vlaamse Ardennen.
Deze organisaties zijn overtuigd van de meerwaarde van een Leaderwerking voor de streek.
Het resultaat van het samenvoegen van de werkingsgebieden is het zoekgebied voor de afbakening
van het Leadergebied Vlaamse Ardennen. In tabel 1 is een overzicht opgenomen van de LEADERgemeenten en hun lidmaatschap in de drie streekorganisaties.
TABEL 1: AFBAKENING LEADERGEBIED VLAAMSE ARDENNEN EN LIDMAATSCHAP STREEKORGANISATIES

Lid

Lid

Lid

Gemeente

Streekoverleg ZOV

RLVA

TVA

Brakel

Ja

Ja

Ja

Gavere

Nee

Ja

Ja

Geraardsbergen

Ja

Ja

Ja

Herzele

Ja

Ja

Ja

Horebeke

Ja

Ja

Ja

Kluisbergen

Ja

Ja

Ja

Kruishoutem

Ja

Ja

Ja

Lierde

Ja

Ja

Ja

Maarkedal

Ja

Ja

Ja

Oosterzele

Nee

Nee

Ja

Oudenaarde

Ja

Ja

Ja

Ronse

Ja

Ja

Ja

Sint-Lievens-Houtem

Ja

Ja

Ja

Wortegem-Petegem

Ja

Ja

Ja

Zingem

Ja

Ja

Ja

Zottegem

Ja

Ja

Ja

Zwalm

Ja

Ja

Ja

Totaal aantal leden

15

16

17

Het LEADER-gebied Vlaamse Ardennen omvat op deze manier 17 gemeenten, is 704 km² groot en telt
234 042 inwoners (zie tabel 1, figuur 1 &2).
-

-

Het LEADER-gebied is het volledige werkingsgebied van Toerisme Vlaamse Ardennen en
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (+ Oosterzele). Ook een groot deel van het
werkingsgebied van Streekoverleg behoort tot het afgebakende gebied (met uitzondering van
Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert, Lede en Ninove).
Er is voor de afbakening ook gekeken naar de omliggende rurale gemeenten. Nazareth is de
enige rurale gemeente die grenst aan het LEADER-gebied. Deze gemeente werd finaal niet
opgenomen omdat het naar coherentie een ander verhaal zou zijn.
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-

Maarkedal, Wortegem-Petegem en Horebeke behoren tot 50 gemeenten die in aanmerking
voor de middelen uit het Vlaams Plattelandsfonds.
10 van de 17 gemeenten zijn rurale gemeenten zoals ze door Vlaanderen voor PDPOIII zijn
afgebakend.
Voor de middelgrote gemeenten valt het op (met uitzondering van Ronse) dat ze vele (rurale)
deelgemeenten bevatten. Oudenaarde bestaat uit 12, Zottegem uit 11, en Geraardsbergen uit
16 deelgemeenten.

Voor de overgangsperiode 2021-2022 wordt hetzelfde grondgebied gebruikt zoals bepaald in 2014. In
2019 werden de gemeenten Kruishoutem en Zingem gefuseerd tot Kruisem, dit wordt niet mee in
rekening gehouden in het LEADER gebied.
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FIGUUR 1: HET LEADER-GEBIED VLAAMSE ARDENNEN (INDELING VOOR 2019)
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FIGUUR 2: HET LEADER-GEBIED VLAAMSE ARDENNEN GESITUEERD IN OOST-VLAANDEREN (INDELING VOOR 2019)
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1.2 Bevolking
Het LEADER-programma richt zich tot plattelandsgebieden tussen de 5.000 en 150.000 inwoners. Er is
voor Vlaanderen een max. van 240 000 inwoners. Met 234.042 inwoners valt het LEADER-gebied
Vlaamse Ardennen binnen deze vork.
Het LEADER-gebied telt overwegend kleine gemeenten tussen de 5.000 en 15.000 inwoners. Een aantal
middelgrote gemeenten tekenen zich af.
TABEL 2: CIJFERS AFBAKENING1 LEADER-GEBIED VLAAMSE ARDENNEN (GEORDEND VOLGENS STIJGENDE BEVOLKINGSDICHTHEID)

Gemeente

Oppervlakte
(km²)

Bebouwingsgraad.

Aantal inwoners
(2013)

Inw./km²
(2013)

Maarkedal

45,63

12.38

6 359

139.37

Wortegem-Petegem

41,96

16.97

6 331

150.89

Kruishoutem

46,76

19.06

8 145

174.20

Horebeke

11,20

14.41

2 077

185.50

Kluisbergen

30,38

19.04

6 478

213.22

Zwalm

33,82

18.73

8 073

238.73

Lierde

26,13

14.90

6 537

250.21

Brakel

56,46

15.69

14 445

255.83

Zingem

23,93

19.81

7 391

308.80

Oosterzele

43,12

19.38

13 457

312.10

Herzele

47,40

18.18

17 420

367.51

Sint-Lievens-Houtem

26,67

20.19

10 043

376.60

Gavere

31,35

24.80

12 608

402.22

Geraardsbergen

79,71

21.14

32 967

413.56

Oudenaarde

68,06

27.78

30 491

448.00

Zottegem

56,66

23.87

25 606

451.96

Ronse

34,48

30.80

25 614

742.83

LEADER-gebied

703,70

234 042

332.59

1

De berekeningen gebeurden aan de hand van de Bodemgebruikskaart van 2011 (FOD Economie, ADSEI o.b.v.
kadaster 2011) en Rijksregister – bevolkingskubus (2013).
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1.3 Coherentie van het gebied
Het gebied vormt een logisch aaneengrenzend geheel vanuit zowel fysisch-geografisch als socioeconomisch oogpunt.
Fysisch-geografisch
De geografische regio Vlaamse Ardennen is een verzameling van enkele “traditionele” waardevolle
landschappen: de getuigenheuvels, de alluviale vlakte van de Bovenschelde, de Zwalmvallei, het
interfluvium Leie-Schelde, de Dendervallei en het Land van Zottegem. We vinden hier op korte afstand
sterk gedifferentieerde maar gave landschappen. Deze diversiteit in het landschap oefent een grote
aantrekkingskracht uit op inwoners van en bezoekers aan de streek.
Een wetenschappelijke benadering van deze traditionele landschappen vinden we terug in de
Landschapsatlas. Die geeft aan dat de Vlaamse Ardennen in zijn geheel, en het Leadergebied Vlaamse
Ardennen in het bijzonder, enorm rijk zijn aan relictzones en ankerplaatsen, die worden afgebakend
op basis van aanwezigheid van landschapsrelicten.
Socio-economisch
Het socio-economische profiel van de streek toont ook een aantal gemeenschappelijke kenmerken
voor gans het gebied.
De arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een hoge activiteitsgraad, een lage werkgelegen-heidsgraad
met veel pendel en een lage werkloosheidsgraad.
We hebben dus een grote beroepsactieve bevolking, maar de tewerkstelling situeert zich dus vaak
buiten de eigen gemeentegrenzen en zelfs buiten de regio. Vanuit de Vlaamse Ardennen is een grote
uitgaande pendelbeweging naar de stedelijke centra Kortrijk, Gent, Aalst en Brussel. Binnen de regio
zelf trekken de vier steden (Oudenaarde, Ronse, Zottegem en Geraardsbergen) ook een deel van de
uitgaande pendel van de kleinere plattelandsgemeenten aan.
De regio is een typische KMO regio. Er zijn nog een aantal ondernemingen met meer dan 500
werknemers, maar het grootste deel van de werkgelegenheid zit bij KMO’s. Het is ook zo dat in de
meeste steden en gemeenten uit de regio de zorgsector (ziekenhuis, RVT, instelling personen met een
handicap) de grootste werkgever is. Ook de dienstensector is een belangrijke bron van tewerkstelling.
De regio Ronse/Oudenaarde/Kruishoutem was vroeger een belangrijke textielregio. De laatste 20 jaar
is er een grondige herstructurering geweest van de sector. Er zijn nog altijd grote textielbedrijven
aanwezig maar het is zeker niet zo dat de regio nog als een textielregio kan gekenmerkt worden. De
regio van de Vlaamse Ardennen heeft niet echt een uitgesproken economisch profiel.
De bedrijventerreinen zijn vooral gesitueerd in de 4 steden. Al is er ook een groot aantal
bedrijventerreinen in Kluisbergen (erkend als specifiek economisch knooppunt) en Kruishoutem
(aantal bedrijventerreinen langsheen de E17). In de overige meer landelijke gemeenten zijn KMOzones aanwezig.
De bevolkingscijfers tonen een oudere bevolking in de Vlaamse Ardennen, vooral in vergelijking met
de andere Oost-Vlaamse plattelandsregio’s.
Het woningbestand is eveneens verouderd.
De Vlaamse Ardennen is één van de dunst bevolkte regio’s binnen Vlaanderen en Oost-Vlaanderen.
Maarkedal en Wortegem-Petegem zijn de op één na dunst bevolkte gemeenten van Oost-Vlaanderen.
Brakel, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Lierde, Maarkedal, Wortegem-Petegem, Zingem, Zwalm
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en Oosterzele (= 10 gemeenten) behoren tot de 25 Oost-Vlaamse gemeenten met minder dan 350
inwoners/km².
Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen behoort het gebied hoofdzakelijk tot het
buitengebied. Binnen 4 van de 17 gemeenten situeert zich een stedelijk gebied (Oudenaarde, Ronse,
Zottegem en Geraardsbergen). De stedelijke gebieden, welke op provinciaal niveau worden
afgebakend, bevinden zich in het LEADER-gebied. Van die 4 stedelijke gebieden situeren er zich 2 aan
de rand van het gebied (Ronse, Geraardsbergen) en liggen er 2 ingesloten binnen het Leadergebied
(Oudenaarde, Zottegem).

1.4 Ruraal karakter
De LEADER-regio Vlaamse Ardennen heeft de kenmerken van een rurale regio.
Figuur 3 en 4, waarbij de Vlaamse Landmaatschappij de Vlaamse gemeenten indeelt op basis van een
aantal ruraliteitskenmerken, illustreert dit overduidelijk.
Ook de klassieke parameters bevestigen het ruraal karakter van de regio:2
-

-

de bebouwingsgraad in het gebied ligt een stuk lager dan in Oost-Vlaanderen (met
uitzondering van Ronse en Oudenaarde). Het aandeel bebouwde gronden en aanverwante
terreinen bedraagt voor het LEADER-gebied zo’n 20.31% versus 26.57% voor Oost-Vlaanderen.
De bevolkingsdichtheid bedraagt gemiddeld 332,59 inw./km² t.o.v. 491,12 inw./km² in OostVlaanderen.
54.71% van de oppervlakte wordt door de land- en tuinbouw bewerkt tegenover 50.42% voor
Oost-Vlaanderen.3
Het percentage uitgesproken woongebied bedraagt voor de LEADER-regio 11.32% ten
opzichte van 12.17% voor Oost-Vlaanderen.

De cijfers voor zuivere landbouwgrond zijn niet recent en worden om deze reden niet opgenomen.

2

Zie tabel 2 onder punt 1.2

3

Oppervlakte cultuurgrond : de som van de oppervlakten, bezet door de hoofdteelten op 1 mei 2011.
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FIGUUR 3:DE PLATTELANDSGEMEENTEN IN OOST-VLAANDEREN (INDELING VOOR 2019)
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TABEL 3: BODEMGEBRUIK PER GEMEENTE IN 2011 - AANDEEL CULTUURGROND (VOLGENS 1 MEI-TELLING 2011), BEBOUWDE TERREINEN EN WOONGEBIED IN DE TOTALE OPPERVLAKTE4

Cijfers in hectare

Totale oppervlakte

Bebouwde gronden en
aanverwante terreinen

% totaal

Woongebied

% totaal

Cultuurgrond

% totaal

(schatting 2013)

Horebeke

1 119.68

161.38

14.4%

108.38

9.7%

807

72.1%

Maarkedal

4 562.62

564.83

12.4%

345.69

7.6%

3 126

68.5%

Kruishoutem

4 675.57

891.11

19.1%

431.94

9.2%

3 117

66.7%

Lierde

2 612.58

389.18

14.9%

253.88

9.7%

1 712

65.5%

Brakel

5 646.42

886.04

15.7%

556.07

9.8%

3 653

64.7%

Wortegem-Petegem

4 195.76

711.93

17.0%

361.40

8.6%

2 663

63.5%

Kluisbergen

3 038.15

578.58

19.0%

249.59

8.2%

1 719

56.6%

Zwalm

3 381.70

633.48

18.7%

374.39

11.1%

1 895

56.0%

Zottegem

5 665.50

1 352.14

23.9%

820.58

14.5%

2 994

52.8%

Herzele

4 740.00

861.63

18.2%

572.92

12.1%

2 460

51.9%

Oudenaarde

6 806.00

1 890.64

27.8%

845.00

12.4%

3 471

51.0%

Oosterzele

4 311.69

835.73

19.4%

513.80

11.9%

2 080

48.2%

Sint-Lievens-Houtem

2 666.72

538.42

20.2%

354.22

13.3%

1 282

48.1%

Geraardsbergen

7 971.45

1 684.94

21.1%

943.72

11.8%

3 805

47.7%

Zingem

2 393.43

474.16

19.8%

274.31

11.5%

1 107

46.3%

Gavere

3 134.59

777.29

24.8%

419.91

13.4%

1 402

44.7%

Ronse

3 448.17

1 061.96

30.8%

539.16

15.6%

1 204

34.9%

LEADER VLA

70 370.00

14 293.43

20.31%

7 964.96

11.32%

38 496.48

54.71%

Prov. Oost-Vlaanderen

298 223.89

79 235.51

26.57%

36 296.59

12.17%

150 363.03

50.42%

1 352 225.10

359 344.91

26.57%

158 110.89

11.69%

622 737.95

46.05%

Vlaams Gewest

4 Bron: NIS-telling Provincie Oost-Vlaanderen, land en tuinbouw (2011) en FOD Economie Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie op basis van kadaster en
volgens de definities van OESO/Eurostat (2011)
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FIGUUR 4: DE RURALE GEBIEDEN IN VLAANDEREN (BRON VLM, INDELING VOOR 2019)
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2 PLAATSELIJKE GROEP (PG)
2.1 Samenstelling
2.1.1 Inleiding
De voorgestelde Plaatselijke Groep Vlaamse Ardennen (PG) is samengesteld uit de aanwezige
besturen, representatieve organisaties en bestaande netwerken in de regio.
Het betreft een nieuw samengestelde Plaatselijke Groep, voor een nieuw gebied. Evenwel zetelen er
leden uit de voorgaande PG LEADER Vlaamse Ardennen in. In die zin is er continuïteit en benut de
nieuwe Plaatselijke Groep de relevante ervaring en kennis in het gebied.
De Plaatselijke Groep werd complementair en evenwichtig samengesteld in diverse opzichten:
-

-

-

naar sectoren/beleidsdomeinen: alle sectoren en beleidsdomeinen zijn direct of indirect
vertegenwoordigd: platteland, landbouw, natuur, toerisme en recreatie, erfgoed, welzijn,
wonen, lokale economie, streekontwikkeling, onderwijs. Landschap is een transversaal thema
dat terugkomt in verschillende sectoren/beleidsdomeinen.
naar bestuursniveaus: de lokale besturen (gemeenten) en de provincie als relevant
bestuursniveau (cfr. kerntakendebat) in streekontwikkeling zijn vertegenwoordigd
naar competenties: de competenties van de PG-leden dekken maximaal de beleidsdomeinen
en thema’s van een integrale plattelandsontwikkeling, en hiermee vanzelfsprekend de 3
gekozen thema's.
naar geografische spreiding: leden vanuit alle delen van het gebied.

Deze bundeling van krachten moet aanleiding geven tot nieuwe dynamieken en vernieuwende
samenwerkingsvormen. Onafgezien van hun verscheiden achtergrond, denken alle PG-leden voor het
geheel en niet vanuit hun eigen achterban.

2.1.2 Rollen en verantwoordelijkheden
Alle leden van de Plaatselijke Groep zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de
Ontwikkelingsstrategie Vlaamse Ardennen. De specifieke rol en verantwoordelijkheid van eenieder in
de groep werd vastgelegd (zie tabel 4).
Er zijn 17 stemgerechtigde en 3 adviserende leden (zonder stemrecht). Indien nodig kan de PG
deskundigen uitnodigen op de bijeenkomsten.

In het algemeen onderscheiden we volgende groepen van verantwoordelijkheden en expertises:
-

De provincie brengt expertise in m.b.t. plattelandsontwikkeling en ze ondersteunt
waardevolle experimenten die overdraagbaar zijn naar andere regio’s.
Gemeentebesturen brengen ideeën en terreinkennis aan. Ze helpen in de communicatie en in
het creëren van betrokkenheid bij de bevolking.
De regionale organisaties, sociale partners en beroepsorganisaties zorgen voor
deskundigheid op hun terrein (landbouw, natuur, toerisme en recreatie, erfgoed, welzijn,
wonen, lokale economie, streekontwikkeling, onderwijs) en bewerken betrokkenheid bij hun
achterban.
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Er wordt gestreefd naar maximale cohesie en eensgezindheid in de groep en naar het opbouwen van
een goed vertrouwen. De PG-leden zullen gedurende 6 jaar en bijkomend in de overgangsjaren 2021
en 2022 een gezamenlijk leertraject afleggen m.b.t. vernieuwende plattelandsontwikkeling.
De gemeenten nemen deel aan de PG via delegatie vanuit het Burgemeestersoverleg. Een belangrijk
aandachtspunt hierbij is doorstroming van de informatie naar de gemeenten die niet rechtsreeks
vertegenwoordigd zijn in de Plaatselijke Groep (PG).
Bij de bezetting zoals voorgesteld in de tabel, begrijpt elk lid dat van hem een maximaal engagement
wordt verwacht (zie 2.3.1. Taken van de PG).
Vanuit die bekommernis wordt niet met plaatsvervangers gewerkt. Zo wordt ook vermeden dat
informatie telkenmale moet herhaald worden en wordt de kans kleiner dat interne informatie,
beslissingen of evaluaties van projecten verkeerdelijk gecommuniceerd wordt (zie verder 2.3.6.
Deontologie).
Wie niet aanwezig kan zijn, kan een volmacht geven aan een ander stemgerechtigd PG-lid (zie 2.3.5.
Organisatie).
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TABEL 4 SAMENSTELLING PLAATSELIJKE GROEP

Sector / Bestuur

Vertegenwoordiger

Rol / verantwoordelijkheid

Publiek (8)
Provinciebestuur

Provincieraadslid

Ideeën en terreinkennis, communicatie naar bevolking

Provinciebestuur

Provincieraadslid

Ideeën en terreinkennis, communicatie naar bevolking

Lokale besturen

Gemeenten (bij delegatie)

Lokale besturen
Streekontwikkeling

Toerisme

Ideeën en terreinkennis, communicatie naar bevolking
Procesbegeleiding naar promotoren
Gemeenten (bij delegatie)
Ideeën en terreinkennis, communicatie naar bevolking
Procesbegeleiding naar promotoren
Streekoverleg
Zuid-Oost- Procesbegeleiding naar promotoren
Vlaanderen/SOLVA
Inbreng van expertise en vernieuwende inzichten m.b.t. economie
en arbeidsmarkt
Toerisme Vlaamse Ardennen
Procesbegeleiding naar promotoren
Inbreng van expertise en vernieuwende inzichten m.b.t.
plattelandstoerisme, erfgoed en cultuur

Welzijn & wonen

Samenlevingsopbouw OostVlaanderen

Procesbegeleiding naar promotoren
Inbreng van expertise en vernieuwende inzichten m.b.t. welzijn en
wonen

Vorming/kennisinstelling

Vormingplus

Procesbegeleiding naar promotoren
Inbreng van expertise en vernieuwende inzichten m.b.t. vorming

Privaat (9)
Landbouw

Vertegenwoordiger
Algemeen Boerensyndicaat

Rol / verantwoordelijkheid
Procesbegeleiding naar promotoren
Inbreng van expertise en vernieuwende inzichten m.b.t. landen tuinbouw, landschap en natuur
Procesbegeleiding naar promotoren
Inbreng van expertise en vernieuwende inzichten m.b.t. landen tuinbouw, landschap en natuur
Procesbegeleiding naar promotoren
Inbreng van expertise en vernieuwende inzichten m.b.t. landen tuinbouw, landschap en natuur
Procesbegeleiding naar promotoren
Inbreng van expertise en vernieuwende inzichten m.b.t.
platteland, cultuur, het verenigingsleven, dorpen, tuinbouw en
erfgoed.

Landbouw

Boerenbond

Landbouw

Boerennatuur Vlaanderen

Platteland

Landelijke gilden

Landschap

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen

Natuur

Natuurpunt

Recreatie

Pasar

Tewerkstelling, rurale economie en
arbeidsmarkt

Ondernemer/ondernemersorganisatie

Tewerkstelling, rurale economie en
arbeidsmarkt

ACV of ABVV

15

Procesbegeleiding naar promotoren
Inbreng van expertise en vernieuwende inzichten m.b.t.
landschap
Procesbegeleiding naar promotoren
Inbreng van expertise en vernieuwende inzichten m.b.t.
natuur
Procesbegeleiding naar promotoren
Inbreng van expertise en vernieuwende inzichten m.b.t.
recreatie
Procesbegeleiding naar promotoren
Inbreng van expertise en vernieuwende inzichten m.b.t.
ondernemerschap,
Procesbegeleiding naar promotoren
Inbreng van expertise en vernieuwende inzichten m.b.t.
ondernemerschap,

Adviserend (3)
LEADER-coördinator
Provincie Oost-Vlaanderen, dienst
Landbouw & platteland

Aangeworven door de Provincie
Kennis inbrengen m.b.t. landbouw en
platteland. Afstemming met
provinciaal plattelandsbeleid. Inbreng
van expertise m.b.t.
plattelandsprojecten

Provincie Oost-Vlaanderen,
gedeputeerde Landbouw & Platteland

Voorzitter
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2.2 Administratieve structuur
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, dienst Landbouw en Platteland fungeert als de verantwoordelijke
administratieve, juridische en financiële structuur. Dit houdt in dat het Provinciebestuur OostVlaanderen, dienst Landbouw en Platteland de LEADER-coördinator in dienst zal nemen en de
middelen van Technische Bijstand (werking PG) beheert, namens de Plaatselijke Groep.
Het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, dienst Landbouw en Platteland zal op geregelde tijdstippen de
leden van de Plaatselijke Groep informeren over de financiële stand van zaken.
De verantwoordelijkheid voor de aanwerving, functionele omkadering en evaluatie van de LEADERcoördinator ligt bij de juridische verantwoordelijke. Voor de selectie zal de PG betrokken worden.
Coördinaten van de verantwoordelijke administratieve structuur:
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, dienst Landbouw en Platteland
Gouvernementstraat 1
9000 GENT

2.3 Werking
2.3.1 Taken
2.3.1.1 P LAATSELIJKE G ROEP
De taken van de Plaatselijke Groep situeren zich op project- en op programmaniveau.
De leden garanderen dat zij zich van de toegekende taken kunnen kwijten en ondertekenen hiertoe
een engagementsverklaring.
Op projectniveau:
-

-

Advies en begeleiding van promotoren tot op een niveau, dat kan verwacht worden van een
PG-lid. In een meer vergaande vorm treedt de coördinator op als begeleider. Daarnaast kan
een peter- en meterschapsformule voorzien worden (zie verder).
Beoordeling en selectie van projecten (zie ook 2.3.1.2 Technische werkgroep)
De ontvangen projectvoorstellen worden beoordeeld door de Plaatselijke Groep (PG). De
projectbeoordeling gebeurt op basis van selectiecriteria die zijn opgenomen in de lokale
ontwikkelingsstrategie/draaiboek, de PG:
o gaat na of de doelstellingen van de ontwikkelingsstrategie gevolgd worden
o gaat na of de algemene Leaderdoelstellingen (integraliteit, innovativiteit,
samenwerking, bottom-up, gebiedsgerichtheid) gevolgd worden
o gaat na of de opgelegde voorwaarden rond subsidiabiliteit van de voorgestelde kosten
gevolgd worden.
o gaat na of de link met landbouw (agrarische uitwerking) en duurzame economische
bosbouw in beschouwing genomen worden genomen
o gaat de redelijkheid van de kosten na (hiervoor kan de PG offertes / bestekken /
ramingen opvragen),
o schat de betrouwbaarheid van de indiener in,
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o

-

beoordeelt of de eigen inbreng verzekerd is (eventueel a.d.h.v. schriftelijke
waarborgen)
o gaat na of voldaan is aan de voorschriften van de verschillende overheden inzake
overheidsopdrachten en dubbele financiering.
o De beoordeling gebeurt op basis van de ingevulde projectfiche.
o De PG kan promotoren de kans laten hun projectvoorstel mondeling toe te lichten op
een vergadering.
Opvolgen, evalueren en bijsturen van projecten
Voor een doorgedreven begeleiding kan met een peter- en meterschapsformule gewerkt
worden:
Naargelang hun expertise kunnen PG-leden of andere deskundigen (uit regionale organisaties
of overheden) projecten of een groep van verwante projecten intensiever gaan begeleiden.
Het optreden als procesbegeleider leidt tot een win-win aanpak voor zowel de projecten als
voor de Plaatselijke Groep:
De projecten worden met extra advies of begeleiding vooruit geholpen, worden in contact
gebracht met relevante partners, informatiebronnen of andere programma’s en halen het
maximum uit het project. Ervaring leert dat vooral onervaren promotoren met een minimum
aan begeleiding hun project tot een hoger niveau kunnen tillen. Een project dat zijn
doelstellingen tot een goed einde brengt, heeft tevens een grotere kans op continuering van
de werking na afloop van LEADER.
De Plaatselijke Groep verhoogt de kwaliteit van de projecten en versterkt daardoor de
Ontwikkelingsstrategie.

Op programmaniveau:
-

-

5

De PG-leden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het uitvoeren van de
Ontwikkelingsstrategie.
Er wordt verwacht van de PG-leden dat ze ambassadeurs van de LEADER-methodiek zijn: het
LEADER-programma is een extra stimulans om binnen de eigen organisatie hiernaar te
handelen, temeer daar de doelstellingen van de Ontwikkelingsstrategie kaderen binnen de
lokale en regionale beleidsplannen5. LEADER wordt op die manier een katalysator binnen en
buiten de regio!
De PG-leden nemen maximaal deel aan het vormingsprogramma (zie lager).
De PG-leden zijn verantwoordelijk voor de communicatie over LEADER naar organisaties,
overheden en bevolking binnen de Vlaamse Ardennen..
De communicatie naar Vlaanderen en Europa (andere LEADER-gebieden) gebeurt middels de
website, de organisatie van eigen activiteiten (bv. promotorenavonden) of ter gelegenheid van
activiteiten georganiseerd op Vlaams of Europees niveau (bv. contactdagen).
De PG-leden nemen zoveel mogelijk deel aan deze activiteiten.

de doelstellingen van de Ontwikkelingsstrategie zijn in overeenstemming met lokale en regionale beleidsplannen:
gemeentelijke structuurplannen, het Streekpact, ‘Buiten Goed, Goed Buiten’, Masterplan Toerisme, …
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2.3.1.2 D AGELIJKS B ESTUUR
Naast de PG wordt voor de dagdagelijkse werking een Dagelijks bestuur (DB) opgericht. Vanuit de PG
zullen een paar leden in het DB zetelen. Het staat de PG vrij de taken en de samenstelling van het DB
uit te breiden.
Taken DB:
-

een klankbord voor en coachend naar de coördinator
voorbereiden PG-vergaderingen
opvolgen communicatie- en vormingstraject

TABEL 5 SAMENSTELLING DAGELIJKS BESTUUR

Leden Dagelijks Bestuur
Mogelijke leden: Provinciebestuur, Lokale besturen, Platteland, Toerisme, Streekontwikkeling,
Landschap, Tewerkstelling/rurale economie/arbeidsmarkt.
LEADER-coördinator

Medewerker Dienst Landbouw en Platteland

Provincie Oost-Vlaanderen

Medewerker Dienst Landbouw en Platteland

2.3.1.3 T ECHNISCHE WERKGROEP
De oprichting van een Technische Werkgroep (TW) is verplicht voor elke PG. Dit orgaan adviseert de
PG in de projectbeoordeling en bestaat uit onafhankelijke experten en de PG-coördinator.
De technische werkgroep zorgt voor een technisch advies. Dit advies is minstens samengesteld uit:
-

analyses aangaande ontvankelijkheid
coherentie en complementariteit aan de LOS/provinciaal plattelandsbeleidsplan/PDPO
juridische en boekhoudkundige aspecten (redelijkheid kosten)
indien van toepassing het advies van de Provinciale Kwaliteitskamer voor Oost-Vlaanderen

Indien nodig legt de TW een lezersverdeling vast, rekening houdend met de deontologische code.
Het staat de PG vrij de taken en de samenstelling van de TW uit te breiden.
TABEL 6: SAMENSTELLING TECHNSICHE WERKGROEP

Leden Technische werkgroep
LEADER-coördinator

Medewerker Dienst Landbouw en Platteland

Provincie Oost-Vlaanderen

Medewerker Dienst Landbouw en Platteland

VLM

Medewerker VLM regio West

2.3.2 Vorming
Europa schrijft voor dat de PG minimaal 10% van de effectief bestede werkingskosten moet worden
besteed aan opleiding, het verwerven van vakkundigheid en dynamisering.
Deze regel laat ons toe om van het LEADER-programma gebruik te maken om vorming en opleiding te
organiseren voor alle plattelandsactoren in de regio. Het LEADER-programma moet namelijk aanzien
worden als een versterkend leerproces.
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-

Er zal een vormingsstrategie ontwikkeld worden rond de belangrijke uitdagingen voor onze
plattelandsregio. Concreet richt dit vormingsprogramma zich naar promotoren, PG-leden,
beleidsmakers en andere actoren in het LEADER-gebied.
Er kunnen vormingssessies georganiseerd worden waarbij deskundigen een thema
behandelen dat aansluit bij één van de doelstellingen uit de Ontwikkelingsstrategie.

Meer algemeen kunnen volgende initiatieven binnen dit vormingsbudget voorzien worden:
-

organisatie van promotorenbijeenkomsten: leervergadering voor alle
projecten/projectvoorstellen samen of voor themaverwante projecten/projectvoorstellen
begeleiding van een project of een groep verwante projecten door een deskundig PG-lid of
door een externe deskundige (peter- en meterschapformule, zie hoger)
Deelname van promotoren en PG-leden aan LEADER-bijeenkomsten in andere gebieden
(binnen- of buitenland) indien dit relevant is voor de (begeleiding van) bepaalde projecten

2.3.3 De coördinator
Na goedkeuring van de Ontwikkelingsstrategie werft de PG minstens een 0.8 VTE coördinator aan, die
verloond wordt vanuit het eigen budget van de PG (Technische Bijstand). De aanwerving zal gebeuren
door Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, dienst Landbouw en Platteland. De evaluatie van de
coördinator gebeurt door het Provinciebestuur. Het staat de PG vrij om opmerkingen door te geven
over het inhoudelijke werk van de coördinator aan het Provinciebestuur.
De taken en verantwoordelijkheden van de LEADER-coördinator zijn o.a. de volgende:
-

-

-

-

-

Ondersteuning van de werking van de Plaatselijke Groep, inhoudelijk en administratief:
secretariaat, voorbereiding en begeleiding bijeenkomsten, verslaggeving, uitvoering geven
aan beslissingen, …
Het permanente aanspreekpunt voor de leden van de PG, voor de projectpromotoren, voor
de inwoners uit het LEADER-gebied en voor andere LEADER-gebieden.
Verzorgen van de communicatie over LEADER en andere projectmogelijkheden (o.a. maatregel
Omgevingskwaliteit en Platteland Plus) naar alle lokale en bovenlokale plattelandsactoren,
naar de inwoners
Adviseren van kandidaat-promotoren m.b.t. hun LEADER-projectidee of -voorstel, hen in
contact brengen met relevante organisaties of partners. Het overbrengen van de visie
waarbinnen hun project moet kaderen.
Dynamiseren van de regio en zijn actoren, het enthousiasmeren van promotoren en partners
betrokken in de plattelandsprojecten.
Samenwerking en afstemming met de andere Oost-Vlaamse projectcoördinatoren inzake
plattelandsbeleid, Maatregelen Omgevingskwaliteit en Platteland Plus.
Deel uitmaken van de Technische Werkgroep Platteland op Provinciaal niveau voor de
projecten Omgevingskwaliteit en Platteland Plus, provinciaal Europa-overleg, Vlaams
coördinatorenoverleg LEADER.
De Vlaamse en Europese ontwikkelingen m.b.t. plattelandsbeleid op de voet volgen

Profiel (op te nemen in de functiebeschrijving voor de vacature):
-

Sociaalvaardige, vlotte communicator, die zich in vergaderingen ontpopt tot sterke moderator
Zelfstandig werken
20

-

Kunnen netwerken, zowel binnen de regio als bovenlokaal en internationaal
Kunnen enthousiasmeren, dynamiseren
Vlotte schrijfstijl, kennis van tekstverwerking
Ervaring met of kennis van Europese structuurfondsen, plattelandsbeleid en Vlaamse
Ardennen strekt tot aanbeveling
Bachelor, master, of gelijkaardig door ervaring

2.3.4 Organisatie
De Plaatselijke Groep komt op zeer regelmatige basis (ongeveer zes keer per jaar) bijeen.
Voor alle beslissingen wordt consensus nagestreefd. Beslissingen nemen kan zodra de meerderheid of
helft + 1 van de leden aanwezig is, of vertegenwoordigd door schriftelijke volmacht.
Kan geen consensus worden bereikt, dan wordt beslist met gewone meerderheid van de stemmen van
de aanwezigen of vertegenwoordigde stemmen. Elk lid heeft één stem. Elk lid kan ook slechts één
volmacht opnemen en de volmacht wordt expliciet aan iemand gegeven.
Bij stemming wordt diegene die deontologisch de zaal moet verlaten, geneutraliseerd om het aantal
van de 'meerderheid' te bepalen.

2.3.5 Deontologie
-

-

Voor wat betreft beslissingen en evaluaties van ingediende projecten zijn de TW-/PGvergaderingen gesloten. De inhoud van gesprekken blijft intern. De uitkomst van gesprekken en
de beslissingen worden gecommuniceerd door degene die daarvoor gemachtigd is door de PG.
Bijv. via een mededeling van de voorzitter, een brief over goedkeuring van de coördinator.
Een lid van de vergadering mag geen beraadslaging/beoordeling bijwonen noch aan de stemming
deelnemen en evenmin wanneer later het project ter sprake komt (bij aanvraag wijziging,
evaluatie), indien:
o de organisatie/bestuur lid is van de vergadering en ook promotor is van het project;
o de organisatie/bestuur lid is van de vergadering en ook copromotor is van het project;
o als een lid van de vergadering behoort tot de raad van bestuur van de hoofd- of
copromotor;
o als een lid van de vergadering behoort tot het dagelijks bestuur van de promotor of
copromotor;
o de organisatie lid is van de vergadering en partner is in het project en indien er hier een
mogelijkheid bestaat dat er een belangenconflict optreedt. (bvb als de organisatie een
financiële partner is, …);
o als een lid van de vergadering woont in een gemeente dat een project indient én een
politiek mandaat heeft;
o als de hoofd- of copromotor een intergemeentelijke samenwerking omvat van heel wat
gemeenten. Dan verlaten alle gemeenten die in de raad van bestuur zitten de zaal;
o als hij/zij persoonlijk of als zaakgelastigde rechtstreeks belang heeft of waarbij zijn
levenspartner, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad persoonlijk en
rechtstreeks zijn betrokken.
Dit geldt zowel voor de Plaatselijke Groep als de Technische werkgroep.
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-

-

De samenstelling van de TW/PG garandeert dat er veel verschillende invalshoeken in opgenomen
zijn. De voorzitter bewaakt bijgevolg dat iedereen aan bod komt in de groep, zodat iedereen zijn
inbreng maximaal gevaloriseerd wordt.
Klachten van TW-/PG-leden of promotoren kunnen gemeld worden aan de voorzitter of
ondervoorzitter, die het probleem behandelt en indien nodig op de PG brengt.

2.4 Selectieprocedure en –criteria
Stappen bij de indiening van projecten:

2.4.1 Oproep tot indiening van projecten
De oproep tot indiening van projecten wordt op ruime schaal verspreid. De oproep richt zich tot de
brede bevolking, gemeenten, organisaties, verenigingen en bedrijven in het LEADER-gebied. (Zie
hiervoor 2.6. Communicatie.)
Er werden oproepen gelanceerd in 2015, 2016, 2017, 2019 en 2020. Er wordt voorzien om minstens
één oproep te lanceren in de periode 2021-2022.

2.4.2 Contact met de coördinator, aanmeldingsformulier en indiening van de
projecten
De PG wenst dat een kandidaat-promotor zijn projectidee vooraf voorlegt aan de PG. Dit kan een idee
in embryonaal stadium zijn, of een meer uitgewerkt projectidee. Er wordt hiervoor gewerkt met een
verplicht aanmeldingsformulier, dit is een aanmelding een aantal maanden voor definitieve indiening.
De PG zal het projectidee toetsen aan de krachtlijnen beschreven in de ontwikkelingsstrategie.
Indien het gaat over projectideeën met potentie dan zal de coördinator:
-

advies geven voor het uitwerken van het project en het invullen van de projectfiche, met
bijzondere aandacht voor de 5 LEADER-criteria (zie verder)
elementen aangeven om het project eventueel te verrijken;
de promotor in contact brengen met mogelijke partners tot samenwerking

Nadien vult de kandidaat-promotor zelfstandig de projectfiche in, die kan bekomen worden op de
LEADER-website. De indiener duidt aan onder welk thema, doelstelling en actie het project valt, en
met welke andere het project eventueel ook raakvlakken heeft.
De projectfiche is voorzien van de volgende bijlagen, indien nodig:
-

beschrijving van de projectindiener, eventueel statuten
samenwerkingsovereenkomst tussen alle betrokkenen in het project
…

2.4.3 Beoordeling en goedkeuring van de projecten
De coördinator bezorgt de ingediende projecten, begeleid van een samenvatting en beoordelingstabel
aan alle TW-/PG-leden. De beoordeling van de projecten gebeurt op basis van:
-

Ontvankelijkheidscriteria en aandachtspunten (TW)
Uitsluitingscriteria en selectiecriteria (PG)
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Vooraleer een ingediend project voor verder beoordeling wordt meegenomen, wordt dit door de
Technische Werkgroep gescreend op een aantal ontvankelijkheidscriteria en aandachtspunten. Indien
een project niet voldoet aan één of meerdere ontvankelijkheidscriteria kan het onontvankelijk
verklaard worden en wordt het niet verder meegenomen voor verdere beoordeling. Aandachtspunten
dienen de nodige aandacht te krijgen doorheen de beoordelingsprocedure tot de uiteindelijke
beslissing.
Ontvankelijkheidscriteria
1. De projectfiche moet uiterlijk op de indieningsdatum en volledig - d.i. met ondertekende
samenwerkingsovereenkomsten indien gewerkt wordt met copromotoren - zijn ingediend. Dit
enkel digitaal.
2. de financiële tabel is ingevuld en de 15% eigen inbreng van de hoofd- en (eventuele)
copromotoren en totale 35% cofinanciering is aanwezig en gewaarborgd.
3. Het project situeert zich minstens onder één van de thema's, één van de doelstellingen en één
van de acties uit de Lokale Ontwikkelingsstrategie. In de projectfiche dient minstens één
hoofdthema, één doelstelling en één actie aangeduid te worden.
4. Het project is geen zuivere studie en dient dus concrete realisaties voort te brengen.
5. De maximale projectkost van het totale project bedraagt 1.000.000 €.
6. De
promotor
kan
om
het
even
welk
statuut
hebben.
Feitelijke verenigingen worden enkel als promotor aanvaard als geen van de leden de
vereniging als begunstigde kan optreden. De leden van de feitelijke vereniging tekenen in dat
geval een samenwerkingsovereenkomst. De provinciale afdelingen van de VLM kunnen niet
als hoofdpromotor optreden gezien zij de controles op de projecten uitvoeren. Ze kunnen wel
optreden als copromotor of partner in een project. Ook de onderstaande instanties komen
niet in aanmerking om als promotor of copromotor op te treden:
de
Vlaamse
Gemeenschap
of
haar
verzelfstandigde
agentschappen;
- het Vlaamse gewest of de verzelfstandigde agentschappen van het Vlaamse Gewest.
7. Het project wordt uitgevoerd binnen het afgebakende LEADER-gebied. Indien de standplaats
van de promotor buiten het gebied ligt, moet hij zijn betrokkenheid bij het gebied kunnen
aantonen in de projectfiche. De resultaten van het project moeten steeds ten goede komen
aan het LEADER-gebied, maar kosten die enkel nodig zijn om het project tot stand te brengen
(zoals personeelskosten en bijhorende overheadkosten) kunnen wel buiten het gebied
gemaakt worden.
8. Projecten komen niet in aanmerking indien ze subsidiabel zijn vanuit andere assen binnen het
PDPO III of indien ze andere Europese of Vlaamse cofinanciering (kunnen) krijgen. De projecten
worden gescreend op dubbelfinanciering. De promotor moet zelf nagaan of de fondsen die hij
aanspreekt gecombineerd mogen worden. Andere PDPO III-maatregelen zijn prioritair: als een
promotor steun kan krijgen via een andere PDPO-maatregel, moet hij/zij het project bij de
andere maatregel in te dienen. Die regel geldt niet ten opzichte van de maatregelen
‘Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland’ en ‘Plattelandsontwikkeling
door samenwerking met de stedelijke omgeving’, aangezien de LEADER-maatregelen in dat
verband als prioritair worden gecategoriseerd. Als een project zowel past binnen een (sub)thema
van
een
LEADER-gebied
als
binnen
de
maatregel
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‘Omgevingskwaliteit’/’Plattelandsontwikkeling door samenwerking met de stedelijke
omgeving’ én het project zich volledig situeert binnen het LEADER-gebied, dan moet de
projectaanvraag ingediend worden bij LEADER. Uitzonderingen worden in afstemming met
de beheersdienst geval per geval bekeken.
Aandachtspunten
1. Gedragenheid: de projectfiche moet vergezeld zijn van een ingescande brief of ander bewijs
(verslag) waaruit blijkt dat de projectinhoud gedragen wordt door de raad van bestuur, OCMWraad, gemeenteraad, provincieraad, college burgemeester en schepenen, deputatie of andere.
Dit bewijs moet correct ondertekend worden (bv. provincie: gedeputeerde en griffier;
gemeente: burgemeester en secretaris; vzw: voorzitter of secretaris (wordt bepaald in de
statuten); …). Bij de definitieve (goedkeurings)beslissing dient dit bewijs voor handen te zijn.
2. Het project is positief (of neutraal) voor het leefmilieu.
3. Het project draagt bij aan de Europese horizontale thema’s: Werkgelegenheid, Klimaat &
Armoede
4. Indien het een investeringsproject betreft worden er bestekken, prijsoffertes en/of technische
plannen meegestuurd. Indien het project infrastructuurwerken omvat, worden bestekken,
prijsoffertes en/of technische plannen meegestuurd.
5. Er is een verbintenis aanwezig die stelt dat de functie niet zal wijzigen binnen de 5 jaar na de
laatste uitbetaling.
6. Indien het project wordt uitgevoerd door provinciale diensten, dan geldt hier de 5%-regel.
Indien het beschikbare budget reeds overschreden is, dan wordt dit een
ontvankelijkheidscriterium.
7. De aangevraagde kosten zijn subsidiabel en de kosten zijn voldoende in detail uitgewerkt.
8. Het project wordt uitgevoerd binnen de LEADER-periode en beschikt over een maximale
uitvoeringsperiode van 2,5 jaar. Projectkosten zijn ten vroegste subsidiabel na de goedkeuring
én ten vroegste op 1 januari van het budgetjaar.
9. Financieel plan dient sluitend te zijn (correcte berekening van kosten en cofinanciering)
10. De doelstelling van het project is in geen geval strijdig met het vigerende beleid c.q. wetgeving
van Europese, nationale, provinciale of gemeentelijke overheden en niet strijdig zijn met de
Europese richtlijnen en verordeningen.
11. Alle nodige vergunningen zijn aanwezig of zijn reeds aangevraagd (vergunning of aanvraag). De
vergunning moet in elk geval kunnen voorgelegd worden binnen de 3 maanden na goedkeuring
van het project door de PG. Zoniet, vervalt het volledige project en kunnen geen projectkosten
worden ingediend.
12. Het project is conform de concurrentieregels (de minimis).
De projectbeoordeling door de PG gebeurt door een hiervoor speciaal ontwikkelde beoordelingstool.
Binnen deze tool wordt aan de hand van gerichte vragen elk project getoetst aan:
- de LEADER-criteria
- en de uitsluitingscriteria
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Beide groepen van selectiecriteria worden hieronder verduidelijkt. Binnen de tool zal er eveneens
ruimte zijn voor opmerkingen, suggesties en/of vragen. Deze individuele projectbeoordelingen worden
samengebracht in een globale beoordeling van het LEADER-project. De globale beoordelingen van de
ingediende LEADER-projecten vormen de basis voor de lezersgroep vergaderingen waar promotoren
eveneens de kans krijgen om hun project kort voor te stellen en te antwoorden op vragen van PGleden.
De globale beoordelingen worden eveneens gebruikt voor de opmaak van een ranking. Hierbij wegen
de LEADER-criteria en de uitsluitingscriteria evenveel door. Op basis van deze ranking en andere
inhoudelijke elementen beslist de Plaatselijke Groep over de goed- of afkeuring van elk nieuw project.
Tijdens deze beslissingsprocedure wordt elk project in al zijn aspecten toegelicht.
LEADER‐criteria
De LEADER‐criteria hebben eerder betrekking op de inhoudelijke aspecten van het ingediende
project. Hieronder volgt een oplijsting:
1. Innovatie: Het project is vernieuwend op vlak van methode, product en/of
samenwerkingsverband. Het resulteert in nieuwe producten of diensten, nieuwe
samenwerkingsverbanden of werkvormen.
2. Samenwerking en sectoroverschrijding: Het project is multidisciplinair opgezet (vanuit
verschillende invalshoeken) en berust op een partnerschap van relevante actoren. De
projectaanvraag moet voorzien zijn van een samenwerkingsakkoord tussen de betrokken
partners, en de samenwerking moet blijken uit het actieplan en uit het financieringsplan.
3. Overdraagbaarheid en communicatie: Elke promotor heeft een voorbeeldfunctie en moet de
regio besmetten met het LEADER-virus. Hij/zij moet de doelstellingen en resultaten van het
project uitdragen (via demo’s, website, evenementen, pers, …) zodat het project navolging
krijgt en er een multiplicatoreffect ontstaat. Kopiëren is toegelaten. Er is tevens een budget
voorzien voor communicatie.
4. Gebiedsgerichtheid: Het project speelt in op de specifieke kansen en problemen van de regio
De doelstellingen van het project moeten in overeenstemming zijn met de lokale en regionale
beleidsplannen: gemeentelijke structuurplannen, het ‘Streekpact, ‘Buiten Goed, Goed Buiten’,
Masterplan Toerisme, …
5. Additionaliteit: De uitvoering van het project behoort niet tot de normale activiteiten van de
(co)promotor(en) waarvoor deze reeds reguliere werkingsmiddelen krijgt
6. Sociale duurzaamheid: Sociale duurzaamheid betekent (1) het tegengaan van sociale
uitsluiting, (2) het vormen van een netwerk tussen verschillende actoren in de gemeenschap
en (3) betrokkenheid van plaatselijke actoren bij het opstellen van/uitvoeren van een project..
7. Ecologische duurzaamheid: Ecologische duurzaamheid behelst het behoud van natuurlijke
rijkdommen zoals (1) uitputtelijke hulpbronnen (grondstoffen, brandstoffen, water, lucht,...),
(2) biodiversiteit en (3) bossen en andere ruimte ingenomen door natuur.
8. Economische duurzaamheid: Economische duurzaamheid behelst een positief effect op de
lokale economie en op de consumententevredenheid.
Uitsluitingscriteria
Indien aan bepaalde uitsluitingscriteria niet voldaan is, dan zal dit projectvoorstel op deze punten
moeten aangepast worden. Bij de goed- of afkeuring van projectvoorstellen zal het belangrijk zijn om
goed in te schatten in hoeverre is tegemoet gekomen aan de uitsluitingscriteria.
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Elk LEADER-project gescreend op vier uitsluitingscriteria:
1. Professionaliteit (van de promotor): De promotor is geschikt en beschikt over de nodige
professionaliteit om het project tot een goed einde te brengen
2. Technische en financiële haalbaarheid: Het project is technisch (resultaten in aangegeven
tijdsspanne) en financieel (begroting niet te krap of te ruim) haalbaar. Is de output in
verhouding met de gevraagde subsidiëring?
3. Doelgroep: De specifieke doelgroep van het project wordt bepaald en bereikt in de
projectomschrijving. Indien relevant wordt er aandacht gegeven aan kwetsbare doelgroepen.
4. Continuïteit (na het wegvallen van de subsidies): De promotor zal door het uitbouwen van
een netwerk van actoren de kans op continuïteit verhogen of zal trachten het project na de
financieringsperiode zelfbedruipend te maken. Hij geeft aan met welke middelen het project
verder zal gezet worden. Indien er harde investeringen zijn, is er achteraf onderhoud voorzien.
De 5 essentiële LEADER-kenmerken die in elk project aanwezig moeten zijn:
Innovatief:

het project is vernieuwend op vlak van methode, product en/of
samenwerkingsverband. Het resulteert in nieuwe producten of diensten, nieuwe
samenwerkingsverbanden of werkvormen.

Duurzaam:

het project moet een langetermijneffect beogen en moet een meerwaarde
inhouden op zowel economisch, sociaal en ecologisch vlak (people, profit, planet)

Samenwerking:

het project is multidisciplinair opgezet (vanuit verschillende invalshoeken) en
berust op een partnerschap van relevante actoren. De projectaanvraag moet
voorzien zijn van een samenwerkingsakkoord tussen de betrokken partners, en
de samenwerking moet blijken uit het actieplan en uit het financieringsplan.

Communicatie:

elke promotor heeft een voorbeeldfunctie en moet de regio besmetten met het
LEADER-virus. Hij/zij moet de doelstellingen en resultaten van het project
uitdragen (via demo’s, website, evenementen, pers, …) zodat het project
navolging krijgt en er een multiplicatoreffect ontstaat. Kopiëren is toegelaten!

Passend binnen de doelstellingen van het project moeten in overeenstemming zijn met de lokale
de lokale en en regionale beleidsplannen: gemeentelijke structuurplannen, het ‘Streekpact,
bovenlokale
‘Buiten Goed, Goed Buiten’, Masterplan Toerisme, …
beleidskaders:

De PG-leden nemen alle projectfiches door en vullen de beoordelingstabel in. Deze kwantitatieve
beoordeling wordt op voorhand bezorgd aan de coördinator. De PG is op dermate wijze samengesteld
dat er voor elk thema gespecialiseerde mensen zijn om elk project ook op kwalitatieve manier te
beoordelen.
Op vraag van de PG kan een kandidaat-promotor mondeling gehoord worden, voor inhoudelijke
verduidelijking van het voorgestelde project.
Er wordt voor geopteerd om de ingediende projecten per projectoproep in één pakket goed te keuren.
Dat maakt het mogelijk om de projecten tegenover elkaar af te wegen. Voorafgaand aan de
goedkeuring zullen kandidaat-promotoren wel de kans krijgen om op suggestie van de PG bepaalde
aanpassingen door te voeren.
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In eerste stap gaan de PG-leden de projecten beoordelen en een advies formuleren. Hier kan besloten
worden om aan de indiener de opdracht te geven het project verder uit te werken, aan te passen,
nieuwe partners bij te betrekken, de financieringstabel aan te passen ….
Door nog geen budget toe te wijzen in deze eerste fase, kan vermeden worden dat - bij onvoldoende
budget (binnen één maatregel) – de onmiddellijk goedgekeurde projecten voorrang krijgen op
potentieel goede projecten die nog aangepast zullen worden tegen de volgende bijeenkomst.

2.4.4 Goedkeuring
Op een volgende PG-vergadering worden de bijgewerkte projectfiches en de bijhorende
financieringsplannen beoordeeld.
De toekenning van fondsen gebeurt nu in één keer voor het ganse pakket van projecten. Vanuit de PG
vertrekt nadien een gemotiveerde beslissing aan de indiener. Goedkeuring van projecten is mogelijk
tot eind 2022, uitvoering tot half 2025.

2.4.5 Verdeling van de fondsen
Om nieuwe projectideeën de kans te geven te rijpen, om samenwerkingsverbanden te laten kiemen
of om vervolg- of verdiepende projecten te laten ontstaan, wordt het aandeel toe te kennen fondsen
beperkt per oproepronde.
De verdeling van de fondsen staat beschreven onder punt 2.7. Financieel plan.

2.5 Monitoring en evaluatie
2.5.1 Toezicht, controle en evaluatie door Vlaanderen en Europa:
Europa voorziet in zowel administratieve controle als terreincontrole (o.a. de 5% controle).
Europa werkte daarnaast nog een monitoring- en evaluatiesysteem uit, waarvoor de verzameling van
gegevens gebeurt door het Departement Landbouw en Visserij. Het LEADER-secretariaat werkte een
aanvullend monitoring- en evaluatiesysteem uit, waarbij de gegevens worden doorgegeven aan de
VLM (zie 2.5.2 – 2).
De PG verbindt er zich toe gegevens over te maken wanneer hiernaar gevraagd wordt.

2.5.2 Toezicht, controle en evaluatie door de PG:
1. Toezicht en evaluatie van de projecten: selectiecriteria en voortgangsrapportage
De projecten worden beoordeeld op de criteria (zie hoger) en op de verwachte resultaten in de
projectfiche. Daarnaast zal het voortgangsverslagdat deel uit maakt van het halfjaarlijkse
declaratiedossieraan Vlaanderen, tevens opgevolgd worden. Indien het voorgestelde format vanuit
Vlaanderen hiervoor te summier is, zal het secretariaat zelf een voortgangsverslag opstellen. In dit
voortgangsverslag meldt de promotor:
-

welke vorderingen gemaakt zijn, verwijzend naar de tijdsplanning in de projectfiche
eventuele afwijkingen van de fiche (zowel inhoudelijk als naar tijdsplanning) met eventueel
een voorstel van alternatief of bijsturing van de aanpak
een ingevulde lijst met indicatoren, aangevuld met projecteigen indicatoren (door de
promotor opgesteld in de projectfiche).
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De indicatorenlijst wordt definitief opgemaakt in het draaiboek.
De PG kan te allen tijde suggesties doen aan promotoren om het project tot een hoger niveau te
brengen, of om extra contacten te leggen met organisaties of andere promotoren.
2. Toezicht en evaluatie van de ontwikkelingsstrategie en van de werking van de PG
De uitvoering van de ontwikkelingsstrategie zal op volgende manieren worden geëvalueerd:
-

Intern door de Plaatselijke Groep, eventueel begeleid door het Vlaams Ruraal Netwerk,
minstens halfweg en op het einde van het programma.
Indien leden vinden dat een aantal zaken moeten bijgestuurd worden, kan er een evaluatie
van een beperkt aantal aspecten plaats vinden.

Bij de halfjaarlijkse rapportage van tijdsbesteding wordt vanaf de overgangsperiode 2021-2022 een
indicatorenlijst toegevoegd gekoppeld aan de middelen voor werking van de PG. Onderstaande
indicatoren zijn de streefwaarden voor de periode 2021-2022.
-

-

-

Vorming
o Aantal vormingsmomenten voor promotoren en/of PG-leden: 6
o Aantal netwerkmomenten voor promotoren en/of PG-leden: 5
o Aantal netwerk- en vormingsmomenten voor PG-coördinator: 12
o Aantal deelnames aan LEADER-bijeenkomsten in andere gebieden door PGcoördinator/-leden: 2
Communicatie
o Communicatieacties in het kader van projectoproepen: 4 per oproep
o Communicatieacties rond lopende projecten: 2
o Aantal communicatieacties op de website: 10
o Aantal communicatieacties op facebook: 10
Personeel/beheer
o Aanwezigheidsgraad PG en DB: 70% (inclusief volmachten)
o Aantal gecreëerde jobs in VTE tijdelijk, direct: 0,8
o Aantal georganiseerde PG’s: 6
o Aantal georganiseerde DB’s: 3
o Aantal georganiseerde TW’s: 1
o Aantal projectoproepen: 1
o Aantal declaratiecontroles per project: 3
o Aantal indieningen technische bijstand: 3
o Aantal bezoeken bij projecten door de PG: 2
o Aantal bezoeken bij projecten door de PG-coördinator: 10

3. De voorgestelde indicatoren voor toezicht op de output en de resultaten
Vanuit Vlaanderen en Europa zijn er een aantal indicatoren opgesteld:
De opgelegde outputindicatoren en streefwaarden zijn de volgende:
-

aantal projecten (per thema): 30 / min. 5 projecten per thema

-

aantal begunstigden (per type en sector)
aantal inwoners van de Vlaamse Ardennen = 50.000
aantal dorpsbewoners = 15.000
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aantal landbouwers = 150
aantal rurale ondernemers (niet landbouw) = 100
aantal ontwikkelaars van landbouw- en natuureducatie = 10
aantal scholen/kennisinstellingen = 30
aantal gezinnen = 500
aantal kansarmen = 1.000
aantal ouderen = 1.000
aantal toeristen/recreanten = 5.000
-

aantal samenwerkingsprojecten (per thema en type): 2

De gevraagde resultaatindicatoren zijn:
-

aantal gecreëerde jobs in VTE (tijdelijk/duurzaam, direct/indirect)
tijdelijk = 10 VTE (voor alle projecten samen en gedurende 3 jaar)
direct = 10 VTE / indirect = 30 VTE

-

aantal georganiseerde activiteiten en aanwezige personen (enkel bij werking PG).
50 activiteiten – 1250 aanwezigen

-

aantal betrokken landbouwers of landbouwbedrijven
50 landbouwbedrijven / 200 landbouwers

-

aantal mensen die genieten van de verbeterde voorziening dankzij het project
3.000 personen

Door de PG worden volgende indicatoren aangereikt (tabel 5) voor de 3 thema's. Ook een
projectpromotor mag voor zichzelf specifieke en werkbare indicatoren formuleren.
TABEL 7: LIJST VAN SPECIFIEKE INDICATOREN VOOR ELK THEMA EN TOEZICHT OP DE OUTPUT EN RESULTATEN

THEMA: Landbouw en natuureducatie

Streefresultaten

Doelstelling 1 Delen en communiceren van het bestaande educatief
aanbod
- aantal (communicatie)acties
- aantal bereikte personen

15
5000

Doelstelling 2 Uitwerken en ontwikkelen van een aanbod
- aantal nieuwe pakketten
- aantal bereikte doelgroepen per pakket (samengestelde
doelgroepen)

5
3

Doelstelling 3 Stimuleren van kennisoverdracht rond landbouw- en
natuureducatie
- aantal nieuw of versterkte lerende netwerken

5

THEMA: Leefbare dorpen
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Doelstelling 1: Ondersteunen van een sterk lokaal sociaal weefsel in
de dorpskernen
- aantal effectief betrokken inwoners (in %)

15%

- aantal ondersteunde acties/initiatieven

10

Doelstelling 2: Stimuleren van betaalbare en toegankelijke
basisvoorzieningen in de dorpen
- gerealiseerde progressie (%)

5%

- aantal ondersteunde acties/initiatieven

10

Doelstelling 3: Kwalitatief wonen verbeteren binnen de dorpen
- Aantal acties rond kwalitatief wonen

5

Doelstelling 4: Werken aan een goed ondernemersklimaat voor
startende en jonge rurale ondernemers
- aantal gerealiseerde (communicatie)acties
- responsgraad gecontacteerde doelgroep

5
10%

THEMA: Profileren en promoten van streekidentiteit (met inbegrip
van toerisme en recreatie)
Doelstelling 1 Ontwikkeling en profilering van de streekidentiteit
- aantal gerealiseerde acties

3

Doelstelling 2 Streekidentiteit inzetten voor het creëren van
verbondenheid met de streek
- aantal nieuwe samenwerkingsverbanden

5

Doelstelling 3 Streekidentiteit inzetten voor het behoud van waarden
en streekkenmerken
- aantal gerealiseerde acties
- aantal betrokken waarden en streekkenmerken

5
4

Doelstelling 4 Streekidentiteit inzetten voor het vermarkten en
vernieuwen van de streek
- aantal gerealiseerde acties
- aantal gerealiseerde contacten

10
10

Indicatoren van de promotor
1.
2.
3.

4. Hoe de resultaten ter beschikking zullen gesteld worden aan de rechtstreeks betrokkenen en
aan het netwerk
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De resultaten van de evaluaties zullen door de coördinator medegedeeld worden aan de
projectpromotoren, zij het in een samenvattend document voor het geheel van de projecten, zij het
via een individuele beoordeling.
5. Kritische succesfactoren en valkuilen
De PG is zich bewust van kritische succesfactoren en mogelijke valkuilen. Hieronder sommen we er
een aantal op en hoe we ermee zullen omgaan:
Kritische succesfactoren
-

-

-

-

Samenstelling Plaatselijke Groep
De keuze van de leden van de PG is weloverwogen. Om continuïteit te waarborgen werd de actieve
kern van de Plaatselijke Groep (van de vorige periode) grotendeels opgenomen in de huidige PG.
Bijkomend werden nieuwe en geëngageerde PG-leden aangetrokken die niet alleen representatief
zijn voor de streek (vanuit hun sector) maar die bovendien ook heel wat kennis en ervaring
bezitten.
Traject plattelandsvisie Zuid-Oost-Vlaanderen
In de vorige LEADER-periode (2007-2013) werd een traject naar een plattelandsvisie voor de
Vlaamse Ardennen opgestart. Ook heel wat leden van de huidige PG zijn in dit nog niet afgelopen
proces betrokken. Dit toont aan dat er vanuit verschillende invalshoeken/sectoren een verlangen
is om voor de streek een ontwikkelingsstrategie uit te stippelen en om deze ook daadwerkelijk uit
te voeren.
Evaluatie Leaderwerking
Eind 2014 is er ook een eindevaluatie gehouden m.b.t. de PG-werking en de uitvoering van de
lokale ontwikkelingsstrategie van de Vlaamse Ardennen. De focus van de eindevaluatie lag op de
overdracht van ervaringen naar de nieuwe periode. Deze zaken kunnen opgenomen worden in het
op te maken draaiboek voor de PG-werking. Op deze manier kan men een betere uitvoering van
de LOS waarborgen.
Communicatie en vorming
De PG engageert zich om gedurende de komende LEADER-periode maximaal in te zetten op
communicatie en vorming. De uitvoering van de vooropgestelde communicatiestrategie moet het
draagvlak voor de projecten vergroten en nieuwe ideeën losmaken bij de bewoners van de streek.
Vorming van PG-leden en promotoren beoogt een kwaliteitsopschaling van projecten in de streek.

Valkuilen
-

-

-

Multisectorale aanpak
Binnen de LEADER-aanpak is de multisectorale opzet en uitvoering van de ontwikkelingsstrategie
van wezenlijk belang. Dit veronderstelt interactie tussen actoren en projecten uit verschillende
sectoren en tevens een denken vanuit de ‘streek’, het ‘geheel’ of de ‘groep’. Sectoraal denken kan
deze interactie en bijgevolg de meerwaarde van projecten en de uitvoering van de strategie
ondermijnen.
Engagementen PG-leden
Het kleiner aantal PG-leden (in vergelijking met de vorige periode) en het niet werken met
vervangers houdt ook het risico in dat bij het eventueel wegvallen van geëngageerde PG-leden de
werking van de LEADER-groep in het gedrang kan komen.
Onduidelijke afspraken
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Onduidelijke afspraken inzake procedures m.b.t. de goedkeuring van projecten, vervanging PGleden, communicatie en/of deontologische code kunnen wantrouwen genereren in een PG. Een
draaiboek die al deze aspecten op een heldere omschrijft en een geregeld in vraag stellen van dit
draaiboek moeten bijdragen tot een optimale werking van de Plaatselijke Groep.

2.6 Communicatie
De Plaatselijke Groep is er zich ten zeerste van bewust dat het welslagen van het programma
samenhangt met een goede communicatie. De communicatie gebeurt zowel vanuit de Plaatselijke
Groep als door elk van de projectpromotoren, zoals vastgelegd in de selectiecriteria.
De communicatie moet erop gericht zijn:
-

Goede projectideeën te verzamelen
Het regionetwerk te betrekken in de LEADER-werking
De bevolking te overtuigen van de doelstellingen en realisaties van het LEADER-programma
Beleidsmakers in de regio te betrekken in het proces van vernieuwende, duurzame
plattelandsontwikkeling
Andere LEADER-regio’s te informeren over het proces in de Vlaamse Ardennen
Een multiplicatoreffect te bekomen van de LEADER-methodiek en geslaagde experimenten als
voorbeeld te stellen voor anderen of andere regio’s.

Wat is er gebeurd tot de indiening van het LOS?
Voor de opmaak van deze lokale ontwikkelingsstrategie werd de regio breed geconsulteerd en werd
via verschillende werkgroepen, consultatie- en infomomenten info verzameld. Een overzicht van het
proces is te lezen in bijlage 3.

2.6.1 Beschrijving van de communicatiestrategie
Het LEADER-secretariaat stelt een communicatiestrategie op met concrete acties.
Belangrijk is dat alle actoren en het brede publiek maximaal geïnformeerd worden via een brede mix
van communicatiekanalen en media.
De coördinator speelt een hoofdrol bij het verspreiden van berichten en nieuws uit de Plaatselijke
Groep. Evenwel maken alle PG-leden gebruik van hun eigen kanalen om over LEADER te berichten.

2.6.2 Communicatie bij de opstart van LEADER Vlaamse Ardennen
Er wordt in de regio een startmoment voorzien, voor de brede bekendmaking van LEADER in de regio.
Deze startdag fungeert meteen als oproepmoment naar kandidaat-promotoren, en is daarom gericht
op besturen, organisaties en andere plattelandsactoren, evenals het brede publiek.
De oproep moet de filosofie van LEADER duidelijk maken. Daarnaast moet op een creatieve, wervende
manier duidelijk gemaakt worden er innovatieve samenwerkingsprojecten gezocht worden binnen 3
thema’s.

2.6.3 De startdag is georganiseerd in het voorjaar 2015.Communicatie tijdens het
programma
Er wordt gebruik gemaakt van een mix van volgende communicatiemiddelen:
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-

-

Infomomenten, communicatie via verschillende bestaande fora (intergemeentelijk overleg,
regionale coördinatorenoverleg, algemene vergaderingen van de verschillende organisaties,
…)
demodagen, events, …
geschreven pers: kranten, de Beiaard
doelgroepgerichte tijdschriften
regionale televisie
regionale websites en nieuwsbrieven
Gemeentelijke infobladen
Een eigen LEADER-brochure
Een eigen LEADER-website
Publicatie in LEADER-brochures van Vlaanderen en Europa

Extra idee: website als een instrument om zowel projecten als ideeën gemakkelijk toegankelijk te
maken. Dit kan via:
-

een projectforum (met overzicht projecten, realisaties, evaluaties, knelpunten). Op het forum
kunnen andere actoren reageren, suggesties doen over een project.
een ideeënforum. Veel mensen of organisaties hebben een idee dat ze met de eigen inzet
(zelfs met Leadermiddelen) niet realiseerbaar achten. Via vraag en antwoord en aanvullingen
van anderen kunnen bepaalde ideeën meer vorm krijgen en door inbreng van andere partners
een haalbaar project worden.

2.7 Financieel plan
Zie tabel 8, 9, 10, 11 en 12.
-

-

-

-

Verdeling van de fondsen: bij de 1ste indieningsronde zal maximaal 30% van de fondsen vastgelegd
worden. De rest van de fondsen wordt verdeeld over nog minstens 2 volgende oproepen. Dit laat
toe om projecten en ideeën te laten rijpen en te laten uitgroeien tot nieuwe projectvoorstellen. In
de overgangsjaren 2021 en 2022 zal nog ten minste één oproep gelanceerd worden met de overige
en nieuwe fondsen.
Bij de 2de en de 3de indieningsronde, en bij alle eventueel nog volgende oproepen, kan besloten
worden om de verdeling van de steun te differentiëren over de verschillende thema's. Voor grote
wijzigingen hierin zal een motivatie overgemaakt worden aan het Provinciaal Management
Comité.
Het toegekend steunpercentage wordt voor alle maatregelen gelijk gesteld: voor alle projecten
wordt het maximum steunpercentage van 65% gehanteerd. Projectpromotoren kunnen echter zelf
wel een lager cofinancieringspercentage aanvragen.
Tabel 8 toont aan dat de looptijd van projecten beperkt wordt tot 2,5 jaar, tenzij de PG op basis
van een specifieke motivatie van de indiener een afwijkende looptijd toelaat.
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TABEL 8: INDICATIEF TIJDSCHEMA VAN PROJECTOPROEPEN EN LOOPTIJD VAN PROJECTEN

Tijdslijn

2015

Projectoproep

Indiendatum

Verdeling fondsen Toekenning
over de 3 thema's
budget

Begin mei

31 oktober

per maatregel

2016
2017

2,5 jaar
Begin april

1 okt

2018
2019

max. 30%

1/3
Te evalueren

max. 40%

Te evalueren

30% of resterend
budget

Te evalueren*

Bijkomend
budget
overgangsmaatregelen

2,5 jaar
Begin april

1 okt

2020
2021

Looptijd projecten

2,5 jaar
maart

november

2022

2,5
jaar
(met
uitlopen
eindafrekening)

2023
2024

Opvolging projecten

2025
*De verdeling van de fondsen over de 3 thema’s hangt af van de kaders van de financierende
overheden.

2.8 Financieel beheer
Gezien de provincie administratief beheerder is, is deze ook financieel beheerder. Daartoe zal een
aparte boekhouding bijgehouden worden.
Op die manier kunnen zowel de PG als de subsidiërende overheden ten allen tijde toezicht houden op
de inkomsten en uitgaven m.b.t. het beheer van het LEADER-programma.
In het kader van de overgangsperiode 2021-2022 werd een indicatief financieel plan opgesteld voor
de uitvoering van het LOS en de werking van de PG. De verdeling van de fondsen over de 3 thema’s
hangt af van de aangereikte kader van de financierende overheden. Alsook liggen de concrete
budgetten nog niet vast, deze worden later toegevoegd.

34

Indicatief financieel plan - Plaatselijke Groep : LEADER Vlaamse Ardennen - Gebied : Vlaamse Ardennen
TABEL 9: INDICATIEF FINANCIEEL PLAN PER MAATREGEL EN VOOR DE WERKINGSKOSTEN VAN DE PG 2015-2020

Thema

publiek (EU+Vl+Prov)

privaat

totaal

bedrag (euro)

%
(max. 65%)

bedrag
(euro)

%
(min. 35 %)

(euro)

1.Landbouw- en natuureducatie

€ 492 141.35

65%

€ 264 999.19

35%

€ 757 140.54

2.Leefbare dorpen

€ 492 141.35

65%

€ 264 999.19

35%

€ 757 140.54

3.Streekidentiteit

€ 492 141.35

65%

€ 264 999.19

35%

€ 757 140.54

TOTAAL

€ 1 476 424.06
Werkingskosten

€ 794 997.57
bedrag (euro)
€ 533 808.02

%
25%

Aandeel vorming

€ 53 380.80

10%

communicatie,vergaderkosten, evaluatie en andere kosten

€ 42 704.64

8%

personeelskost (0.8 VTE)

€ 437 722.58

82%

Totaal

TABEL 10 INDICATIEF FINANCIEEL PLAN UITVOERING LOS EN WERKING PG 2021-2022

Kostenpost
Projectmiddelen uitvoering LOS
Werkingsmiddelen
o Werkingskosten
▪ Communicatie
▪ Vorming
o Personeelskosten
Totaal

Percentage
77,5%
22,5%
o 18%
▪ 8%
▪ 10%
o 82%
100%

Raming 2021-2022
€ 558.000
€ 162.000
o € 29.160
▪ € 12.960
▪ € 16.200
o € 132.840
€ 720.000
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€ 2 271 421.63

TABEL 11: INDICATIEF FINANCIEEL PLAN MET DE VASTLEGGINGEN PER JAAR 2015-2020

Jaar

Projecten

2015

€ 442 927.22

€ 56 482.55

Procentuele Werking
PG
11%

2016

(max. 30%)

€ 75 310.06

14%

verdeling afhankelijk

€ 75 310.06

14%

2017

Samenwerking

Werking PG

2018

€ 590 569.62

van

€ 75 310.06

14%

2019

(max. 40%)

tijdstip oproep

€ 75 310.06

14%

2020

€ 442 927.22

€ 75 310.06

14%

2021

of resterend budget

€ 40 310.06

8%

2022

(30% of meer)

€ 40 310.06

8%

€ 20 155.05

4%

€ 533 808.02

100%

2023
Totaal

€ 1 476 424.06

€ 125 000.00

TABEL 12 INDICATIEF FINANCIEEL PLAN MET VASTLEGGINGEN PER JAAR 2021-2022

Jaar
2021

Projecten

2022

Resterend budget + bijkomend
budget overgangsjaren 20212022

2023
2024

€ 64.800 (40%)
€ 12.960 (8%)
€ 12.960 (8%)
€ 6.480 (4%)

2025
Totaal

Werking PG
€ 64.800 (40%)

€ 558.000

€ 162.000

36

3 ONTWIKKELINGSPROGRAMMA
3.1 Beschrijving en analyse van het LEADER-gebied
De beschrijving in het eerste deel van dit hoofdstuk is een momentopname en heeft verre van
de bedoeling om volledig te zijn.
Er zijn gegevens verzameld voor de 17 gemeenten waarbinnen het Leadergebied Vlaamse
Ardennen is afgebakend. De conclusies van de gebiedsanalyse worden hieronder samengevat
weergegeven. De diepgaandere analyse werd, omwille de leesbaarheid en het evenwicht van dit
document, opgenomen in bijlage.
Deze beschrijving en analyse is opgesteld in 2014, voor de overgangsperiode van 2021 en 2022 wordt
geen nieuwe beschrijving en analyse uitgevoerd.

3.1.1 Ruimtelijke situering
Het Leadergebied Vlaamse Ardennen wordt omringd door enkele grote stedelijke netwerken in
Vlaanderen (Aalst – Gent – Kortrijk - Brussel). In het zuiden grenst het gebied aan de Waalse
provincie Henegouwen.
De Schelde en de Dender doorsnijden het gebied van zuidwest naar noordoost. Deze twee
rivieren zijn belangrijk voor de regio op economisch, ecologisch en toeristisch vlak.

3.1.2 Economische structuur
Een typische pendelregio
Een grote beroepsactieve bevolking, maar de tewerkstelling situeert zich wel vaak buiten de eigen
gemeentegrenzen en zelfs buiten de regio. Vanuit de Vlaamse Ardennen is een grote uitgaande
pendelbeweging naar de stedelijke centra Kortrijk, Gent, Aalst en Brussel. Binnen de regio zelf
trekken de vier steden (Oudenaarde, Ronse, Zottegem en Geraardsbergen) ook een deel van de
uitgaande pendel van de kleinere plattelandsgemeenten aan.
Werkloosheid en werkgelegenheid
In de regio hebben vooral de kansengroepen het moeilijker dan gemiddeld in Vlaanderen er is een
overwicht aan arbeiders binnen de groep van niet- werkende werkzoekenden.
Het aantal vacatures ligt structureel lager dan in andere regio’s.
Door het grote aandeel van anderstalige werkzoekenden heeft Ronse (13) een hoge
werkloosheidsgraad, zelfs hoger dan die van Gent.
Primaire sector goed vertegenwoordigd
Binnen het afgebakende gebied is de primaire sector relatief goed vertegenwoordigd en scoort
een stuk boven het gemiddelde in Vlaanderen. Zeker in de plattelandsgemeenten is een hoge
tewerkstelling in de landbouwsector merkbaar (bijv. Maarkedal 10.5%).
Veel zelfstandigen en KMO's
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De zelfstandigen zijn vooral om landbouwers, vrije beroepen, horeca, detailhandel en kleine
bedrijfjes. Het totaal aantal werknemers voor de LEADER-regio bedraagt 46.151. Het aandeel
zelfstandigen komt neer op 15.988.
Het overgrote deel van het aantal ondernemingen in de regio zijn KMO’s. Deze situeren zich vooral
op de kleinere KMO -zones of zijn verweven met andere functies (bijvoorbeeld in woongebieden).
Sociale economie
De sociale economie is in onze regio iets minder sterk ontwikkeld dan in meer verstedelijkte
regio’s. De sociale economie kent heel wat verschillende types tewerkstelling en subsidies. Vooral
arbeidszorg is in onze regio slechts in beperkte mate uitgebouwd. Toch leveren organisaties,
bedrijven en lokale besturen inspanningen om kansengroepen een arbeidsplaats te bieden en hen
te (laten) begeleiden.
In de regio is er regelmatig overleg tussen de initiatieven in de sociale economie, om regionale
synergiën te ontwikkelen en kennis te delen over actuele thema’s.
Veel gemengde bedrijven in de landbouw
Eigen aan de streek is het voorkomen van vele gemengde bedrijven en verschillende
landbouwteelten door elkaar. Die eigenheid heeft te maken met het typische reliëf van onze
streek. De landbouw heeft zich aangepast aan de bodem en het landschap. Daarom ook spelen
landbouwbedrijven hier meer nog dan in andere landbouwgebieden een belangrijke rol bij de
instandhouding en opbouw van de open ruimte.
Het grootse deel van de bedrijven zijn gemengde melkvee- bedrijven
In de valleigebieden is de open ruimte vooral te danken aan de landbouw, maar zijn er tegelijkertijd
grote natuurpotenties.
Meer dan de helft van de oppervlakte van de 17 gemeenten die delen van het Leadergebied
bevatten, is cultuurgrond. In Horebeke en Lierde is dat ¾. In Maarkedal, Wortegem-Petegem en
Kruishoutem is dat 2/3.
Areaal blijvend grasland is groot, omwille van zijn geologie en geomorfologie en in combinatie
met teelttechniek en teeltkeuze enorm te kampen heeft met erosieproblemen.
Land- en tuinbouw in verandering.
Vergrijzing van de sector. In de gemeenten van het LEADER-gebied in het bijzonder is voor
nagenoeg alle leeftijdscategorieën de evolutie veel negatiever dan voor Vlaanderen en België.
Andere trends: Bedrijven die stoppen, schaalvergroting, landbouwkundig erfgoed die een nieuwe
bestemming moet krijgen
Verbreding in de landbouw blijft een logische keuze voor heel wat bedrijven.

3.1.3 Wegeninfrastructuur en mobiliteit
Ontsluiting via een aantal internationale en nationale autowegen
De snelwegen E40 (Brussel-Oostende) en E17 (Antwerpen-Kortrijk) ten noorden, de A8 (Doornik–
Brussel) ten zuiden. Daarnaast doorkruisen de noord/zuid-verbindingen N60 (Gent-OudenaardeRonse-Valenciennes) en N42 (Wetteren-Zottegem-Geraardsbergen) en de oost/west verbindingen
N46 (Aalst-Oudenaarde) en N8 (Brussel-Ninove-Oudenaarde) het gebied.
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Missing links
De N60 en de N42 zijn volgens de beleidsopties als missing links in het gewestelijk
wegennetwerk aangeduid, hoewel deze visie niet door iedereen gedragen wordt.
Fietspaden
De aanwezigheid van veilige fietspaden kan nog sterk verbeterd worden. Het provinciale
fietsnetwerk in Oost-Vlaanderen is de laatste jaren sterk uitgebreid en geactualiseerd.
Trage wegen
Er is nood aan een doordachte planning voor het beheer en behoud van vele van die ‘trage
wegen’. Deze wegjes houden immers heel wat mogelijkheden in voor functionele en
recreatieve verplaatsingen.
Openbaar vervoer
Verschillende stations langs de lijnen Ronse-Gent, Geraardsbergen-Gent en Kortrijk- Zottegem,
zorgen voor de ontsluiting via het spoor. In kader van de basismobiliteit zijn in de regio een
aantal belbussen ingevoerd, ter aanvulling van het bestaand aanbod.
Het openbaar vervoer van en naar bedrijventerreinen onvoldoende uitgebouwd.

3.1.4 Demografie
De bevolking van het Leadergebied heeft qua leeftijd volgende kenmerken:
-

categorie 0-19 jaar is relatief groot
categorie 20 -64 jaar is eerder aan de lage kant
categorie + 65 jarigen benadert qua percentage het Oost-Vlaamse niveau

Vooral Horebeke en Maarkedal hebben een hoge sterftecoëfficiënt. Dit zijn ook de gemeenten
die veel +65-inwoners hebben. Het hoge sterftecijfer in sommige gemeenten kan ook mee
verklaard worden door het feit dat in bepaalde gemeenten relatief veel rusthuizen aanwezig zijn.

3.1.5 Sociale context
Sociale voorzieningen
Het aanbod aan sociale voorzieningen (ziekenhuizen, welzijnsorganisaties) zit vooral
geconcentreerd in de stedelijke kernen. Door de beperkte mobiliteit in de regio is het niet
gemakkelijk om het bestaande aanbod goed toegankelijk te maken voor iedereen.
Kansarmoede
Ook in landelijke gebieden is er armoede. Deze is wel eerder verdoken. De drempelvrees is veel
hoger dan in meer stedelijke gebieden.
Vereenzaming
Door het samengaan van factoren zoals een beperkte mobiliteit, concentratie van het sociale en
culturele aanbod in de steden en stedelijke kernen, bestaat het gevaar voor een groeiende
vereenzaming bij een steeds groter wordende groep ouderen. Dit werd o.a. aangetoond door
het onderzoek naar vereenzaming bij ouderen van het Regionaal Welzijnsoverleg arr. Oudenaarde.
Verenigingsleven
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Het klassieke verenigingsleven in de regio is goed uitgebouwd. De verenigingen dienen er wel
over te waken om hun bestaande aanbod aan activiteiten ook aan te passen aan nieuwe
doelgroepen (jongeren, nieuwe gezinnen, nieuwe inwoners…).

3.1.6 Wonen
Aangenaam wonen
De Vlaamse Ardennen staan bekend als een regio waar het goed om wonen is. Veel inwoners
hebben de keuze gemaakt om hier te wonen en elders te werken. Dit stuwt de woningprijzen
in sommige delen van de regio ook steil de hoogte in.
Er zijn een aantal belangrijke vaststellingen te maken:
-

een groot aantal eigenaars van woningen.
het basiscomfort van de woningen scoort slecht.
een verouderd woningbestand
de regio kent relatief weinig sociale woningen.

Ondanks een inhaalbeweging telt onze regio procentueel gezien weinig sociale woningen.

3.1.7 Toerisme en recreatie
Regio Vlaamse Ardennen
De toeristische regio Vlaamse Ardennen geniet een zeer hoge spontane naambekendheid. Het
mooie landschap, de gastvrijheid en de vele recreatieve fiets- en wandelmogelijkheden zijn een
troef.
Toeristisch-recreatief aanbod
De streek heeft de potentie om dag- en verblijfstoeristen aan te trekken maar ook voor de eigen
bevolking is er nood aan een goed uitgebouwd recreatief aanbod voor diverse doelgroepen.
Verblijfstoeristisch potentieel
Een overzicht en de evolutie van het logiesaanbod toont aan dat de Vlaamse Ardennen als toeristische
regio is gegroeid in de afgelopen jaren. Het verblijfstoeristisch potentieel van de regio is vrij hoog
maar wordt nog onvoldoende omgezet in bezoekcijfers.
Toeristisch onthaal
In de voorbije periode van PDPO II werden zowel LEADER als PDPO-projecten ingediend die het
toeristisch onthaal in de Vlaamse Ardennen een kwalitatieve injectie hebben gegeven.
De samenwerking tussen de publieke en private sector en tussen stad en dorp moeten echter nog
worden versterkt om het toeristisch onthaal voldoende gastvrij en kwalitatief te maken.
Recreatieve routestructuren
De recreatieve fiets- en wandelnetwerken in de Vlaamse Ardennen zijn evenals in andere regio’s in
Vlaanderen de belangrijkste realisaties op gebied van recreatieve productontwikkeling in de laatste
jaren. De wielerwedstrijd ‘Ronde van Vlaanderen’ geeft elk jaar weer internationale promotie aan deze
streek.
Toeristische promotie
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vzw Toerisme Vlaamse Ardennen werkt promotionele acties uit om het imago en de inhoudelijke
bekendheid van de regio gestalte te geven.

3.1.8 Cultuur
Het Leadergebied Vlaamse Ardennen is een rijke cultuurhistorische regio die beïnvloed is door
diverse culturen uit verschillende perioden. Vele verhalen kunnen hier worden opgehangen aan
het cultureel erfgoed dat hier nog aanwezig is.
Pittoreske dorpen
Naast de belangrijke cultuurhistorische steden zijn ook de pittoreske dorpjes culturele
pareltjes.
Typisch ook voor de streek zijn de vele water- en windmolens, de kerken, kapellen en
veldkapelletjes en de verschillende soorten hoeves. Zij maken onlosmakelijk deel uit van het
landschap. Een landschap dat vaak ook het onderwerp was voor vele schilders, schrijvers en
dichters.
Tradities, folkloristische evenementen en musea
In de Vlaamse Ardennen worden een aantal tradities en folkloristische evenementen (al dan niet
met steun van het gemeentebestuur) door het verenigingsleven in ere gehouden. Gekende
evenementen zijn onder andere: Adriaan Brouwer Bierfeesten, de Geutelingenfeesten en de
Gulden Eifeesten, Bommelfeesten, Koninglopen en Walmken Brand, de Krakelingenstoet, …
De regio heeft verschillende toonaangevende en innovatieve musea (Ename, Velzeke,
Centrum Ronde van Vlaanderen) maar ook verschillende andere kleinschaliger initiatieven.
Cultureel werk
Daar waar op het vlak van toerisme de regiowerking vorm heeft gekregen, is dit op cultureel vlak
nog onvoldoende uitgewerkt.
De streek telt heel wat initiatieven in culturele centra, alsook hoogwaardige concerten die
mensen van buiten de regio naar hier halen, maar er is weinig financiële ondersteuning om ze
leefbaar en bestaande te houden.

3.1.9 Natuurlijke rijkdommen: landschap, natuur, water, bodem
Waardevolle landschappen
Zes waardevolle landschappen vormen samen de ‘Vlaamse Ardennen’: de getuigenheuvels, de
alluviale vlakte van de Bovenschelde, de Zwalmvallei, het interfluvium Leie-Schelde, de
Dendervallei en het Land van Zottegem.
Het afgebakende Leadergebied Vlaamse Ardennen bestaat uit een aaneenschakeling van
relictzones en ankerplaatsen. Het is van belang dit landschap goed te onderhouden. Diverse
uitvoerders komen hiertoe in aanmerking.
Natuur en bos
Ook binnen het afgebakende gebied ligt er een belangrijke opdracht voor het realiseren van de
Europese natuurdoelen in de Natura2000-gebieden. In de Vlaamse Ardennen is de Speciale
Beschermingszone “Bossen van de Vlaamse Ardennen” de belangrijkste. Hier ligt ook een
belangrijke taakstelling voor uitbreiding van de boshabitats.
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In het Provinciaal Ruimtelijk structuurplan zijn de natuurverbindingsgebieden en ecologische
infrastructuren van bovenlokaal belang. Sinds 2012 wordt er in verschillende gebieden in de provincie
op een geïntegreerde manier gewerkt aan natuurverbinding (projecten ‘Gestroomlijnd Landschap’).
Bodem: bodemerosie en grondverschuivingen
Het zuidelijk gedeelte van de provincie Oost-Vlaanderen wordt geconfronteerd met belangrijke
erosieproblemen. Binnen het afgebakend Leadergebied worden bodemverliezen van meer dan
10 ton per hectare opgetekend.
Water
Ook water is een belangrijk natuurelement en natuurwaarde in de Vlaamse Ardennen, zowel op het
vlak van kwantiteit als van kwaliteit.
De streek bezit ontelbare bronnen en heel wat bronwaters.

3.1.10 SWOT-analyse voor het Leadergebied Vlaamse Ardennen
STERKTEN
- centrale ligging en goede bereikbaarheid

ZWAKTEN
- beperkte interne mobiliteit (openbaar vervoer, te

- hoge naambekendheid Vlaamse Ardennen bij de
bezoekers
- unieke landschappen met een hoge

voet, fiets)
- gebrek aan een duidelijk imago en regioprofilering
- omgevingswaarden nog te weinig een kader voor de

ecologische waarde

ruimtelijke ontwikkeling

- belangrijke aanwezigheid van open ruimte

- verouderde bevolking

- gediversifieerde landbouwactiviteiten

- lage werkgelegenheidsgraad in de regio met

- lage werkloosheidsgraad
- hoge activiteitsgraad

pendel tot gevolg
- beperkte aanwezigheid en toegankelijkheid van

- verbreding in de landbouw(sector)
- een uitgebreid verenigingsleven

sociale voorzieningen op het platteland
- veel laaggeschoolde en veel oudere werklozen

- aanwezigheid van een rijk cultuurhistorisch
patrimonium
- aantrekkelijke regio om te wonen (positief
migratiesaldo)

(moeilijk in te schakelen op de arbeidsmarkt)
- weinig of geen opvolging in landbouwbedrijven
- het toeristisch potentieel nog onvoldoende benut
- weinig vernieuwende initiatieven binnen het

- groeiend maatschappelijk draagvlak voor
natuurontwikkeling en natuurbehoud

verenigingsleven
- verouderd woningbestand met weinig
basiscomfort
- gebrekkige sectoroverschrijdende samenwerking
- gemeenten met beperkte middelen (financieel/
personeel)
- weinig afstemming tussen het vormingsaanbod
uit de landbouw en de natuursector.

KANSEN

BEDREIGINGEN
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- Europese middelen en methodiek inzake

- sterke daling aantal landbouwbedrijven en

plattelandsontwikkeling
- verhogen interactie met omliggende (groot-)
stedelijke kernen
- samenwerkingsverbanden op sociaal, cultureel en

onzekere opvolging
- erosieproblematiek
- overschrijding van de draagkracht
- verlies van streekidentiteit (ambachten,
tradities…)

economisch vlak
- decreet lokale diensteneconomie (uitbouw

- achteruitgang biodiversiteit en verdere
versnippering van leefgebieden

projecten sociale economie
- goedgekeurde erosiebestrijdingsplannen

- toename van vereenzaming en verdoken
armoede

- verzameldecreet houdende diverse
bepalingen inzake leefmilieu en energie (mei

- massabewegingen (grondverschuivingen)

2006)
- gevoeligheidskaart grondverschuivingen
raadpleegbaar via internet
- oprichting van de provinciale Kwaliteitskamer
om de kwaliteit van infrastructuurprojecten te
garanderen

3.2 Overzicht van het reeds gevoerde beleid (m.b.t.
plattelandsontwikkeling) in de regio
Hieronder wordt een overzicht weergegeven van de situatie in 2014, dit overzicht wordt niet
bijgewerkt voor de overgangsperiode 2021-2022.
We kunnen de beleidsprogramma's relevant voor het platteland vanuit verschillende hoeken, niveaus
of sectoren bespreken:
1. Europees en Vlaams beleid
- Europees en Vlaamse Beleid inzake plattelandsontwikkeling: PDPO I, II en III
- Ander Federaal en Vlaams beleid
- Europese streekontwikkelingsprogramma’s in de Vlaamse Ardennen
2. Oost-Vlaams plattelandsbeleidsplan “Buitengoed, buiten goed” en algemeen provinciaal
beleid
3. Regionale beleidsplannen
4. Gemeentelijke beleidsplannen
Hieronder geven we meer toelichting over de verschillende punten.

3.2.1 Europees en Vlaams beleid
a) Europees beleid inzake plattelandsontwikkeling en Vlaamse Beleid inzake
plattelandsontwikkeling: PDPO I, II en III
Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling 2000 – 2006 (PDPO I)
Begin 2000 werd het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) grondig herschikt. Er kwam
een extra pijler bij, namelijk het plattelandsbeleid. De sectorale invalshoek landbouw verbreedde zich
tot een territoriale invalshoek gericht op beheer en ontwikkeling van het platteland.
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De lidstaten werden verantwoordelijk om een integraal plattelandsbeleid te voeren. Vlaanderen koos
ervoor om een klein aandeel te investeren in integraal plattelandsbeleid. Dit laatste onderdeel werd
toevertrouwd aan de provincies.
Steun voor plattelandsontwikkeling 2007 – 2013 (PDPO II)
In het Vlaams Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling 2007 - 2013 lag de nadruk op
het verbeteren van het concurrentievermogen van de land- en bosbouwsector, de verbetering van het
milieu en het platteland, de verbetering van de leefkwaliteit op het platteland en de diversificatie van
de plattelandseconomie. Een vierde doelstelling was het werken volgens de LEADER-methodiek.
Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III)
Voor de nieuwe programmaperiode 2014 - 2020 werd het GLB opnieuw hervormd, dit maal met als
doel om het concurrentievermogen en de duurzaamheid te verhogen en om doelgerichter te werk te
gaan. Om deze redenen wordt ook de Europese verankering verdiept. Zo zal het Europees
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) deze periode sterker bijdragen tot de doelen
van Europa 2020 en het Gemeenschappelijk Strategisch Kader (GSK).
De verdere uitwerking van PDPO III gebeurde in samenwerking tussen de Vlaamse Landmaatschappij
(VLM) en de Provincies. Zo krijgt de gebiedsgerichte werking van binnen PDPO III 3 sporen:
-

Projectoproepen voor de versterking van de omgevingskwaliteit en de vitaliteit op het
platteland. (Verder vernoemd als Omgevingskwaliteit of OKW.)
De LEADER-werking
Plattelandsontwikkeling door samenwerking met de stedelijke omgeving

b) Ander Federaal en Vlaams beleid
Federaal
Op federaal niveau is er een langetermijnvisie voor duurzame ontwikkeling
Tegen 2050 is België een inclusieve samenleving met een beschermd leefmilieu, met een economie
aangepast aan de economische, sociale en ecologische uitdagingen en met een maatschappelijk
verantwoordelijke federale overheid. Dit zijn de ambitieuze uitdagingen van de federale
langetermijnvisie inzake duurzame ontwikkeling die de federale regering op 17 mei 2013 goedkeurde.
België wil tegen 2050 iedereen toegang geven tot veilige, gezonde en voedzame voeding. Rond
landbouw springt het volgende in het oog: De sociale en ecologische impact van onze productiewijzen
en consumptiewijzen op het vlak van voedingsmiddelen zal aanzienlijk verlaagd zijn. De
voedselverspilling over de volledige voedingsketen zal met 75 % verminderd worden.
Vlaams
Het ruimtelijk beleid is onder impuls van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen enorm
geprofessionaliseerd. Om in te spelen op nieuwe ruimtelijke uitdagingen wordt het plan geregeld
herzien. Dit gebeurde voor het laatst in de periode 2010-2011. In het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen zijn de prioriteiten voor het platteland:
-

Het vrijwaren van buitengebied voor essentiële functies
Het tegengaan van versnippering
Het bundelen van ontwikkeling in de kernen
Het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen
Het bereiken van gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit
Het afstemmen van ruimtelijk beleid en milieubeleid op basis van het fysisch systeem
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-

Het bufferen van natuurfunctie
Verweving van vrijetijdsfuncties stimuleren aan de hand van een operationele beleidsstrategie

Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling (2011).
De Europese strategie duurzame ontwikkeling en de prioriteiten die de EU erin vooruitschuift, vormen
een belangrijk kader voor de Vlaamse strategie voor duurzame ontwikkeling. Dat beleidskader dient
als leidraad voor de stroomlijning van het reguliere beleid en de bestaande plannings- en
beleidsuitvoeringsprocessen binnen de Vlaamse overheid en een strategienota met een visie en
langetermijndoelstellingen, gericht op 2050.
De Vlaamse Strategie voor Duurzame Ontwikkeling (VSDO) vormt de basis voor het Vlaamse beleid
duurzame ontwikkeling, en biedt het raamwerk voor dit beleid doorheen de hele Vlaamse overheid.
Een aantal trends die zich op mondiale schaal doorzetten, zijn van groot belang voor de ontwikkeling
van Vlaanderen in een duurzame richting: globalisering, armoede en sociale uitsluiting, vergrijzing,
klimaatverandering, toenemende mobiliteit, uitputting van grondstoffen, verlies aan biodiversiteit en
volksgezondheid. Daarnaast is samenwerking op verschillende niveaus en in de breedte een
bijkomende doelstelling voor het beleid.
De beleidsnota's van de Vlaamse regering zijn te lezen op http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamseregering/beleidsdocumenten/beleidsnotas-van-de-vlaamse-regering-2014-2019
De beleidsnota Toerisme (2014-2019) pleit voor de verdere ontwikkeling en bevordering
plattelandstoerisme. Er is aandacht voor de kleinschalige logies op promotioneel vlak en duidelijkheid
rond interpretatie van de stedenbouwkundige regels.
De beleidsbrief voor landbouw en visserij ziet voor het platteland de volgende uitdagingen: De
veelheid aan functies die het platteland vervult kan tot conflicten leiden, maar betekent zonder meer
ook een verrijking voor het platteland met nieuwe kansen en uitdagingen: multifunctioneel en
bruisend. Nieuwe vormen van plattelandseconomie (paardenhouderij, toerisme, …) kan ook voor een
moeilijke groep van werkzoekenden nieuwe jobs creëren. Andere uitdagingen zijn de vergrijzings- en
de (verdoken) armoedeproblematiek in plattelandsgemeenten.
HET VLAAMS PLATTELAND VERDIENT EEN SPECIFIEK BELEID
Het Vlaams plattelandsbeleid heeft een duidelijk doel voor ogen. Het streeft naar een kwaliteitsvolle
en concurrentiële plattelandseconomie, een leefbaar platteland, een platteland met een eigen
identiteit en belevingswaarde en een duurzame omgevingskwaliteit.
In de beleidsbrief Onroerend erfgoed staat dat het eveneens een waardevolle plek moet hebben
binnen het plattelandsbeleid.
c) Europese streekontwikkelingsprogramma’s in de Vlaamse Ardennen
De voorbije jaren zette de regio meer in op Europese programma's zoals LEADER, PDPOII, Doelstelling
2 en Interreg.
Via elk van deze programma's kwamen initiatieven tot stand die relevant zijn in het licht van de
prioriteiten die in deze strategie worden gesteld.
LEADER/ 2007-2013 (uitvoeringsperiode 2008-2015)
In een groot deel van het afgebakende gebied liep reeds 1 maal een LEADER-programma en dit van
2008 tot en met 2015. In de goedgekeurde lokale ontwikkelingsstrategie werden 5 hoofddoelstellingen
opgenomen, namelijk;
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1. Bevorderen van toeristische activiteiten
2. Basisvoorzieningen voor de economie en de bevolking
3. Dorpskernvernieuwing en –ontwikkeling
4. Instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed
5. Intermediaire dienstverlening
Over de hele periode werden 73 projecten goedgekeurd voor een totale overheidssubsidie van €
3.736.366,31. Van dit bedrag werd € 1.771.142,54 besteed aan investeringen. Het grootst aantal
projecten werd er ingediend binnen maatregel 1 (23) en maatregel 4 (19). Voor maatregel 2, 3 en 5
werden respectievelijk 10, 9 en 12 projecten ingediend.
Bij de eindevaluatie gaf 65 % van de PG-leden aan dat de vooropgestelde doelstellingen van de lokale
ontwikkelingsstrategie werden bereikt (30 % had hieromtrent geen mening). Het waren in hoofdzaak
bovenlokale (30 %) en lokale vzw’s (23%) die hoofdpromotor waren van een LEADER-project.
Gemeenten en provinciale instellingen/vzw’s komen pas op de 3de en 4de plaats.
Alle informatie betreffende de werking van de Plaatselijke Groep, de eindevaluatie als de
goedgekeurde projecten vindt u terug op de website www.leadervlaamseardennen.be.

3.2.2 Provinciaal beleid
Het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse Platteland bevat het beleidskader voor de provincie OostVlaanderen inzake het derde Vlaamse Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III) 2014 -2020.
In het Uitvoeringsplan werd een nieuwe situatieschets opgenomen, dat ingedeeld wordt als een
thematische handleiding met inhoudelijke prioriteiten en uitdagingen. Dit plan is de opvolger van het
beleidsplan dat in 2004 werd opgesteld.
Deze situatieschets bestaat uit zes thema's: Ondernemen, Armoede en Welzijn, Mobiliteit, Erfgoed en
toerisme, Klimaatneutraal Oost-Vlaanderen en Open ruimte. Onder deze thema's werden, aan de hand
van de inhoudelijke prioriteiten, concrete acties en doelen bepaald waarbinnen projecten kunnen
ingediend worden onder de verschillende uitvoeringsprogramma's.
Ander provinciaal beleid
Op provinciaal niveau wordt in verschillende plannen en programma's een link gelegd naar de
verschillende functies van het platteland:
Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) beoogt een maximale samenhang tussen menselijke
activiteiten en functies van de beschikbare ruimte. Het biedt tevens een kader voor de integratie en
interactie van de verschillende maatschappelijke sectoren.
Het bevat de gewenste ontwikkelingen voor het stedelijk gebied, maar ook voor het buitengebied.
De provinciale doelstellingen kan je lezen in het bestuursakkoord 2013-2018, belangrijke accenten
zijn:
-

-

In de open ruimte willen de provincie werk maken van gebiedsgerichte projecten waarbij de
verschillende ruimtegebruikers – landbouw, water, natuur, toerisme, … – de handen in elkaar
slaan en hun activiteiten optimaal op elkaar afstemmen.
Vanuit de vaststelling dat landbouw o.m. een grote ruimtegebruiker is, moet er beter en nog
nauwer intern samengewerkt worden met de andere diensten zoals natuur, water, ruimte,
toerisme… De Oost-Vlaamse welvaart is gebouwd op een stevig economisch fundament. Oost-
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Vlaanderen is een provincie ‘waar kennis werkt’, waar research en innovatie aan de basis
liggen van veel economische activiteiten.

3.2.3 Regionale beleidsplannen
Streekpact voor Zuid-Oost-Vlaanderen
Het Streekoverleg/Resoc Zuid-Oost-Vlaanderen brengt in een open overlegstructuur verschillende
bestuursniveaus, sociale partners en derden samen en tracht een bijdrage te leveren aan breed overleg
en samenwerking binnen de streek. Vanuit een gebiedsgerichte, voornamelijk sociale en economische
aanpak wil het een onafhankelijk draagvlak vormen voor streekgebonden overleg, studie, advies en
strategisch projectontwikkeling en -opvolging. Het Streekoverleg ZOV wil een consensus bereiken rond
de streekvisie en regionale dossiers met het oog op groeiende welvaart en welzijn voor ZOV. Vanuit
het Streekoverleg worden lokale besturen ook ondersteund om subsidiedossiers op te stellen en in te
dienen (subsidiologie-functie).
De streekvisie dient als denkkader voor heel wat organisaties en acties. In het nieuwe Streekpact staat
letterlijk het belang van het platteland beschreven en de wil om in de toekomst aan
plattelandsontwikkeling te doen in het bijzonder met Europese middelen. Dit streekpact is
goedgekeurd door alle sociale partners, de gemeenteraden van alle 21 de lokale besturen en door de
provincieraad.
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) vzw is één van de 17 regionale landschappen in
Vlaanderen en is een overlegplatform en draagvlakinstrument voor natuur en landschap. RLVA werkt
aan regionaal draagvlak voor landschap, natuur en streekidentiteit.
RLVA werd op 1 juli 1992 opgericht door 7 lokale besturen en is nu een samenwerkingsverband van de
Provincie Oost-Vlaanderen, zestien lokale besturen, natuur- , landbouw- , jacht- en recreatieve
verengingen. Door de recentste interne staatshervorming werden de regionale landschappen sinds 1
januari 2014 bevoegdheid van het provinciale bestuursniveau.
RLVA werkt samen met de gemeentebesturen, de inwoners en de genoemde belanghebbenden
projecten uit rond vier pijlers. Vaak wordt gebiedsgericht en integraal rond deze vier pijlers gewerkt.
-

ontwikkeling streekeigen karakter en landschapszorg
natuurontwikkeling en ontwikkeling kleine landschapselementen
recreatief medegebruik van natuur en landschap
educatie, sensibilisatie en communicatie

Het regionaal landschap heeft binnen deze pijlers haar reguliere werking uitgebouwd, maar werkt
vanuit een labofunctie nieuwe acties uit voor de regio:
Reguliere werking:
-

Bovenlokaal overlegplatform voor landschap, natuur, streekidentiteit, recreatie en
landschapsbeleving
Landschapsherstel en -inrichting (hoogstamboomgaarden, verzorging monumentale bomen,
herstel hagen, restauratie kapellen, bronhuizen…)
Soortenbeschermingsprojecten i.s.m. lokale besturen, grondgebruikers, provincie…
(kerkuilen, amfibieën, vlinders…)
RLVA is streeksteunpunt voor educatie over natuur, landschap en de streek
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-

Jaarlijkse boomplantactie i.s.m. alle gemeentebesturen
Jaarlijkse publieksmomenten (fruithappening, Vlaamse Ardennendag…) en heel wat
vormingsmomenten i.s.m. het betreffende lokaal bestuur en tal van lokale partners

Niet-reguliere werking
-

-

Landschapsbeheerplannen voor lokale besturen
Onderzoek naar alternatieve financiering voor landschapsonderhoud en –ontwikkeling
(streekfonds/streekrekening)
Opmaak van een visie voor trage wegen per gemeentelijk deelgebied i.s.m. lokaal bestuur en
betrokken inwoners (mits subsidie per deelgebied vanuit de provincie Oost-Vlaanderen in het
kader van het tragewegenbeleid)
Ontwikkeling natuurlijke speelzones in samenwerking met lokale besturen via een
inspraakproces
Heel wat educatieve projecten, zoals “Natuurbeleving met ouderen en kinderen, leren tussen
de generaties”
Draagvlakproject voor de steenuil en het kleinschalig landschap met ontwikkeling van het
STEENUILKE(bier)

Strategisch Plan Toerisme Vlaamse Ardennen
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw is een para-provinciale vzw die als taak heeft het toeristisch beleid voor
de provincie Oost-Vlaanderen uit te stippelen en uit te voeren.
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw wil daarom zowel als realisator maar ook als partner meewerken aan
de creatie en de promotie van duurzame en kwaliteitsvolle toeristisch-recreatieve producten in OostVlaanderen, met respect voor de identiteit van haar regio’s.
Toerisme Vlaamse Ardennen vzw maakte een beleidsplan op voor toerisme en recreatie in de Vlaamse
Ardennen voor de periode 2009-2012. Het plan dat in afwachting van een nieuw plan nog steeds haar
diensten bewijst zet de erkende toeristische regio Vlaamse Ardennen op de kaart als Vlaanderens
Mooiste Landschap. Het landschap vormt daarbij het kernwoord als belangrijkste troef om motivatie
voor de toerist om deze regio te komen bezoeken. Vlaanderens Mooiste is dan weer het alter ego voor
de Ronde van Vlaanderen, het belangrijkste uithangbord van deze regio.
Ronde- en landschapstoerisme zijn de belangrijkste productpijlers van Toerisme Vlaamse Ardennen.
Deze werden in de afgelopen jaren vertaald naar twee sterke campagnes m.n. : ‘Beleef je eigen Ronde’
en ‘Proef de Vlaamse Ardennen’. De eerste campagne vond haar ontstaan in het impulsprogramma
van Toerisme Vlaanderen ‘Wielererfgoed en de Ronde 100’. De campagne ‘Proef de Vlaamse
Ardennen’ is een creatie van het leaderproject ‘Toeristische vertaling horecanetwerk Vlaamse
Ardennen’.
Momenteel wordt gestart met de opmaak van een nieuw plan voor toerisme en recreatie in de
Vlaamse Ardennen 2015-2020. Tijdens het planningsproces zal de aandacht in het bijzonder gaan naar
:
-

een hoge mate van participatie van de sector en alle relevante stakeholders
voortbouwen op het sterke baseline ‘Vlaanderens Mooiste Landschap’ met de productpijlers
landschapstoerisme en Ronde-toerisme.

Het plan heeft als concrete doelstellingen voor ogen:
-

het verhogen van het aantal toeristische aankomsten en overnachtingen in de regio
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-

door het versterken van het Vlaamse Ardennenverhaal

3.2.4 Gemeentelijke beleidsplannen
In gemeentelijke structuurplannen, mobiliteitsplannen, natuurontwikkelingsplannen, e.d. zijn heel wat
visie-elementen opgenomen die vertrekken vanuit de eigenheid van de regio als landelijk gebied.
Er zal over gewaakt worden dat de Leader projecten maximaal in overeenstemming zijn met deze
beleidsplannen.

3.3 Doelstellingen
Volgende 3 thema's zijn gekozen op basis van de analyse en SWOT van de regio:
1. Landbouw- en natuureducatie
2. Leefbare dorpen
3. Profileren en promoten van streekidentiteit (met inbegrip van toerisme en recreatie)
Deze thema's krijgen een specifieke en doelgerichte invulling, waarbij de LEADER-methodiek een
hoofdrol speelt. Er zijn 5 essentiële LEADER-kenmerken als verplichte criteria ingebouwd voor het
opmaken van projectvoorstellen (zie 2.4.3.). Door samenwerking te bewerkstelligen, waarbij soms
expliciet naar intersectorale samenwerking gevraagd wordt, verkrijgen we een integrale sector
overschrijdende aanpak voor de realisatie van de lokale ontwikkelingsstrategie.
De PG is daarenboven gangmaker van een netwerk van LEADER-actoren, wat verzekert dat er
interacties tussen plattelandsorganisaties en projectpromotoren zullen ontstaan.
De samenvattende analyse van het gebied (3.1.) verantwoordt de keuze voor de 3 thema's en de
doelstellingen. Tabel 9 haalt de belangrijkste kenmerken aan in relatie tot de 3 thema's.
TABEL 13: GEBIEDSKENMERKEN UIT DE GEBIEDSANALYSE EN DATA UIT DE SWOT DIE DE THEMAKEUZE MOTIVEREN

Thema LEADER
•

•

•

•
•

Er zijn reeds een aantal inspirerende initiatieven rond landbouw- en
natuureducatie in de regio, maar er is bijna geen samenwerking of
uitwisseling tussen deze initiatiefnemers. Ook de afstemming om tot
een coherent geheel van vormingen en opleidingen te komen ontbreekt
nog.
Als er een goede samenwerking is tussen de verschillende aanbieders,
zou de regio misschien kunnen komen tot het organiseren van
‘streekklassen’ waarbij een brede waaier aan vormingen en activiteiten
kan aangeboden worden aan geïnteresseerde scholen en groepen
binnen en buiten de regio.

Landbouw- en natuureducatie

De regio Vlaamse Ardennen telt veel kleine plattelandsgemeenten die
zelf ook bestaan uit vele kleine deelgemeenten/woonkernen. Ook in de
4 steden is dit het geval: een relatief klein stadscentrum en daarnaast
veel kleine, landelijke deelgemeenten.
De bereikbaarheid van de dorpen in de Vlaamse Ardennen is vaak niet
optimaal, zeker op vlak van het aanbod openbaar vervoer.
Het
aanbod
van
diensten
(gemeentelijk,
mutualiteiten,
welzijnsvoorzieningen, sportverenigingen, cultuuraanbod, …) is vaak
gecentraliseerd in de stedelijke kernen.

Leefbare dorpen
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•

•

•
•
•

•

•

•

Typisch voor de Vlaamse Ardennen is het sterk verouderd
woningaanbod en de verouderde bevolking. Deze twee factoren samen
geven een typische problematiek voor de Vlaamse Ardennen.
Eerdere LEADER-projecten rond participatie tonen aan dat het
betrekken van de lokale bevolking in de dorpen een meerwaarde kan
bieden!
De sociale cohesie in de dorpen verdwijnt. Dus initiatieven die rond
betrokkenheid en sociale cohesie kunnen werken zijn broodnodig.
Leefbare dorpen zijn nodig om jonge gezinnen aan te trekken en zo de
plattelandsvlucht tegen te gaan.
De vroegere sociaal-culturele en sociaaleconomische patronen lijken
niet meer goed te werken om de cohesie te bewerkstelligen. Er is een
innovatieve bottom-up aanpak nodig.
Er ontbreekt een eenduidig regionaal communicatiebeleid en
streeknetwerk in de Vlaamse Ardennen. De streek heeft wel een hoge
naamsbekendheid (o.a. dankzij de Ronde Van Vlaanderen) maar geen
uitgewerkte streekidentiteit. Ook het landschap is bepalend voor de
streekidentiteit en kan nog beter uitgespeeld worden.
Er is nog geen directe betrokkenheid en gehechtheid van de inwoners
aan de streek. Het wij-gevoel ontbreekt nog voor een stuk. De LEADERmethodiek kan hier een hefboom zijn om de samenwerking en
netwerking rond de streekidentiteit uit te bouwen.
De stijgende behoefte aan korte vakanties dichtbij is een enorme kans
voor de Vlaamse Ardennen. De uitbouw van de streekidentiteit kan de
aantrekkelijkheid van de regio verder vergroten.
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Profileren en promoten van
streekidentiteit

3.4 Voorgestelde acties/maatregelen
3.4.1 Thema 1: Landbouw- en natuureducatie
Algemene doelstellingen:
In de brede zin gaat dit thema over vorming, opleiding en promotie rond landbouw en/of natuur.
Educatie, kennisuitwisseling en continue vorming blijft belangrijk voor een regio om zich aan te
passen aan een continu evoluerende maatschappij. Belangrijke nevendoelstelling hierbij is dat er
oog moet zijn voor waardering en respect naar de sectoren natuur en landbouw
Landbouw- en natuureducatie wordt vaak apart beschouwd en met dit thema willen we beide
koppelen. De sectoren moeten beter samenwerken en via projecten kan die samenwerking worden
verstevigd. We willen ook de link maken met het toeristische recreatief aanbod en dit duidelijk
gebiedsgericht aanpakken. Indien duidelijke nood is aan een nieuw landbouw- of natuureducatief
pakket, kan hier ook op ingezet worden binnen dit thema.
Daarnaast is innovatie binnen de landbouw nodig om mee te kunnen binnen de wijzigende
omstandigheden, bijv. het gewijzigde erosiebeleid, wijzigende handelsverhoudingen. Voorlichting
en begeleiding is noodzakelijk en lerende netwerken lenen zich hier bijzonder toe.
Landbouw en natuur zijn dragers van de open ruimte en met dit thema willen we ook op zoek gaan
hoe we dit via educatie en vorming blijvend kunnen behouden en ontwikkelen.
Randvoorwaarden: Projecten moeten innovatief, streekgericht zijn en samenwerking
vooropstellen.

DOELSTELLING 1: DELEN EN COMMUNICEREN VAN HET BESTAANDE EDUCATIEVE AANBOD ROND LANDBOUW EN NATUUREDUCATIE.
Actie 1.1

Inventaris opmaken en analyse van het bestaand educatief aanbod in de streek

Actie 1.2

Overkoepelend ontwikkelen van tools om het educatief aanbod beter bekend en
toegankelijk te maken bij een breed publiek (inwoners, verenigingen, scholen,
toeristen, …)
Voorbeeld: website, folder, e-nieuwsbrief, interactieve infomomenten uitwerken van een vergoedingssysteem
om het aanbod toegankelijker te maken,…

Actie 1.3

Overkoepelend ontwikkelen van tools om het educatief aanbod beter bekend te
maken
bij
aanbieders
en
ontwikkelaars
van
opleidingen
Voorbeeld: website, folder, e-nieuwsbrief, …

Actie 1.4

Het ontwikkelen van een overlegplatform tussen de vele aanbieders van
landbouw- en natuureducatie (landbouw, natuur, toerisme, e.a.)
Voorbeeld (virtueel) educatief centrum

Doelgroepen

breed publiek, aanbieders en ontwikkelaars van landbouw- en natuureducatie
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DOELSTELLING 2: UITWERKEN EN ONTWIKKELEN VAN EEN AANBOD VAN LANDBOUW EN NATUUREDUCATIE.
Aandachtspunten: bij de uitwerking van een educatief pakket is het belangrijk om de
complementariteit en met het bestaand aanbod(en de nood) aan te tonen. De analyse van de
doelgroep is hierbij ook belangrijk, elke doelgroep heeft specifieke noden, verwachtingen.
Ook de matching van verschillende doelgroepen (landbouw/natuur, jongeren/ouderen,
families…) is belangrijk.

Actie 2.1

uitwerken van concrete educatieve pakketten rond landbouw en/of natuur met
nadruk op samenwerking en met focus op de streekgebonden kenmerken.
Voorbeeld: streekklassen in de plaats van traditionele bos- of zeeklassen, vakantiekampen, opleiding
landbouwgidsen …; uitwerken van een creatief toeristisch informatieaanbod

Doelgroepen

Landbouwers, scholen, jongeren en ouderen, families, kansengroepen, ….

DOELSTELLING 3: STIMULEREN VAN KENNISOVERDRACHT ROND LANDBOUW EN NATUUR
Aandachtspunten: De lerende netwerken focussen bij voorkeur op thema’s die een
multidisciplinaire aanpak vragen. Binnen de uitwerking van lerende werken dient ook ingezet te
worden op communicatie en overdraagbaarheid.
Actie 3.1

via lerende netwerken kennis uitwisselen rond diverse
(erosiebestrijding, bodem- en waterbeheer, duurzame innovatie,…)

Doelgroepen

Landbouwers
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thema's

3.4.2 Thema 2 Leefbare dorpen
Algemene doelstellingen:
Wat maakt het voor een bewoner aangenaam om in zijn dorp te leven of te wonen? Veel!
Het is belangrijk een sterk sociaal weefsel te hebben, te creëren en dat er letterlijk en figuurlijk
ruimte is om elkaar te kunnen ontmoeten. Gemeenschapsvormende projecten kunnen hiertoe
bijdragen.
Vrijwilligerswerk, eenzaamheid, vergrijzing, mobiliteit, kansengroepen verdienen hierbij zeker extra
aandacht. In een leefbaar dorp moet er ruimte zijn voor ondernemerschap. We willen hier dan ook
rond werken binnen dit thema. Centraal binnen het thema staan de bewoners en de ondernemer.
Ook hier willen via verschillende kleine acties werken aan de open ruimte door bewoners zelf tot
actie aan te zetten.

DOELSTELLING 1: ONDERSTEUNEN VAN EEN STERK LOKAAL SOCIAAL WEEFSEL IN DE DORPSKERN
Actie 1.1

Stimuleren van burgerinitiatieven, participatie waarbij verschillende
(leeftijds)groepen van bewoners samen aan de slag gaan (eigenaarschap)
Voorbeeld: samen dorp vergroenen.

Voor het effectief inrichten van multifunctionele ontmoetingsruimten en goed
bereikbare ontmoetingsplaatsen verwijzen we naar Platteland Plus
Aandachtspunt: Continuïteit is hier extra belangrijk.
Actie 1.2

Stimuleren van het lokaal verenigingsleven door het toegankelijker te maken op
verschillende vlakken
Voorbeeld: creatieve oplossingen om het aanbod lokaal verenigingsleven beter bekend te
maken of te verbeteren (bereikbaarheid, toegankelijkheid, afstemmen op de noden en
verwachtingen van de inwoners))

Voor het effectief inrichten van multifunctionele ontmoetingsruimten en goed
bereikbare ontmoetingsplaatsen verwijzen we naar Platteland Plus
Actie 1.3

Ontwikkelen van acties inclusief vorming om de digitale kloof te verkleinen voor
specifieke doelgroepen

Actie 1.4

Aandachtspunten: nood duidelijk aanduiden!
Maatregelen om vereenzaming bij ouderen tegen te gaan.
Aandachtspunten: Vereenzaming bij ouderen op het platteland is een
problematiek waarbij creatieve, innovatieve oplossingen vereist zijn om de
doelgroep te bereiken. Projectvoorstellen dienen hierop te focussen.

Doelgroepen

Inwoners, kansengroepen, ouderen, …
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DOELSTELLING 2: STIMULEREN VAN BETAALBARE EN TOEGANKELIJKE BASISVOORZIENINGEN IN DE DORPEN
Actie 2.1

Innovatieve oplossingen om de centralisatie van de dienstverlening tegen te
gaan.
Voorbeeld: nagaan hoe verschillende diensten of organisaties door samenwerking een
minimumaanbod aan dienstverlening kunnen realiseren in de dorpen.

Actie 2.2

Vervoersarmoede verminderen door het ontwikkelen van alternatieve
vervoersmiddelen/-strategieën.
Voorbeeld: inzetten van lege schoolbussen, taxivervoer, minder mobiele centrales, Blue
Bikes, autodelen, …

Doelgroepen

Inwoners, vervoersafhankelijken, …

DOELSTELLING 3: KWALITATIEF WONEN VERBETEREN BINNEN DE DORPEN
Actie 3.1

Stimuleren van initiatieven om woonkwaliteit
sensibiliseringsacties voor specifieke doelgroepen

Doelgroepen

Kansengroepen, …

DOELSTELLING 4: WERKEN

te

verbeteren

via

AAN EEN GOED ONDERNEMERSKLIMAAT VOOR STARTENDE EN JONGE RURALE

ONDERNEMERS

Binnen het thema leefbare dorpen is het belangrijk dat er ook aandacht geschonken wordt aan
een goed ondernemersklimaat voor startende en jonge rurale ondernemers. Zij zijn een cruciale
factor om de economische en sociale leefbaarheid in de dorpen te garanderen. Zeker in een
plattelandsregio met weinig eigen plaatselijke werkgelegenheid. Vandaar dat dit onderwerp
expliciet wordt opgenomen binnen het thema leefbare dorpen.
Actie 4.1

ontwikkelen van acties om ruraal ondernemen te promoten en in een positief
daglicht te zetten.
Deze acties kunnen zich richten tot scholen, jongeren, starters van buiten de
sector, nichesectoren binnen de landbouw.

Actie 4.2

projecten die kennisoverdracht stimuleren tussen ervaren en/of startende
rurale ondernemers (link kennisinstellingen, scholen & startende ondernemers)
Voorbeeld : kenniscirkel om ervaring en ‘good practices’ uit te wisselen

Doelgroepen

Rurale ondernemers, …
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3.4.3 Thema 3 Profilering en promotie van de streekidentiteit
Algemene doelstellingen:
De Vlaamse Ardennen heeft een grote naambekendheid, vooral rond fietsen en wielertoerisme.
Maar daarnaast is er een gebrek aan streekgevoel en verbondenheid. Er is hierover nog te weinig
nagedacht op streekniveau en er is nood aan een gemeenschappelijk verhaal en samenwerking.
De streekidentiteit van de Vlaamse Ardennen wordt vooral bepaald door de omgevingskenmerken
landschap, open ruimte en erfgoed en door de economisch functionele kenmerken landbouw,
recreatie, toerisme en natuurbeheer.
Kruit et al. (2005) onderscheiden vijf motieven waarom regionale identiteit wordt gebruikt:
behouden, ontwikkelen, onderscheiden, verbinden en vermarkten. Deze kenmerken worden verder
uitgewerkt in ondergaande doelstellingen/acties.

DOELSTELLING 1: ONTWIKKELING EN PROFILERING VAN DE STREEKIDENTITEIT
Actie 1.1

Beeld krijgen over het specifieke DNA of streekidentiteit van de streek via
participatie, bevragingen, authentiek streekverhaal... met aandacht voor alle
lagen van de bevolking.

Doelgroepen

Inwoners,…

DOELSTELLING 2: STREEKIDENTITEIT INZETTEN VOOR HET CREËREN VAN VERBONDENHEID MET DE STREEK
Actie 2.1

Uitbouwen van netwerken, platform en/of samenwerking van regionale actoren
en ondernemers rond streekidentiteit (bijv. ambassadeurschap)

Actie 2.2

Een streekgevoel creëren via gerichte communicatieacties op bovenlokaal niveau
(bijv. Streekkrant of blog)

Doelgroepen

Inwoners, ondernemers,…

DOELSTELLING 3: STREEKIDENTITEIT INZETTEN VOOR HET BEHOUD VAN WAARDEN/STREEKKENMERKEN
Actie 3.1

Streekidentiteit inzetten voor het behoud van open ruimte en traditionele
landschappen in de Vlaamse Ardennen.
Versterken van de rol van de landbouw(er) in de open ruimte/het
landschap
diversificatie van de landbouw in functie van het beheer van het landschap;
innovatieve samenwerkingen/allianties in het landschap/open ruimte
(agrobeheergroep); integreren natuurbeheer en recreatief medegebruik.
-

Versterken beeldkwaliteit van het landschap/de open ruimte in de
Vlaamse Ardennen
beeldkwaliteitsplannen voor deelgebieden van de Vl.Ard, participatie bij opmaak
plannen, opleiding gemeentelijke ambtenaren

-

Geïntegreerde aanpak van de open ruimte en de traditionele
landschappen
Opzetten platform open ruimte (uitwisseling/overleg), multi-actor acties (landbouw,
natuur, toerisme, e.a.) rond het inrichten van multifunctionele open ruimte (vb.
oprichten landschapspark)

Doelgroepen

Landbouwer, stedenbouwkundige ambtenaren,…
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DOELSTELLING 4: STREEKIDENTITEIT INZETTEN VOOR HET VERMARKTEN EN HET VERNIEUWEN VAN DE STREEK
Actie 4.1

Valorisatie en innovatie van de streekidentiteit met volgende focus:
-

Toeristische valorisatie en innovatieve productontwikkeling van hoeve- en
streekproducten ter ondersteuning van de streekidentiteit
Voorbeeld: streekbierenkaart, culinaire fiets- en wandelroutes, ..

-

Valorisatie van de fiets- en wielercultuur en het Rondetoerisme in de
Vlaamse Ardennen
Voorbeeld: Ontwikkelen van arrangementen, promotieacties gericht op rurale
ondernemers (logies, toeristische ondernemers, ..)

-

Een streekgebonden aanbod ontwikkelen rond multifunctioneel platteland
Voorbeeld: toeristische activiteiten op LB-bedrijven, logies, kwaliteitsopschaling,
uitbouw landschapsbeleving a.d.h.v. toeristische initiatieven

-

Valorisatie van streekidentiteit via de ontwikkeling en opstart van
alternatieve financieringsmodellen (landschapsveiling, streekfonds...)

Aandachtspunt: bij uitwerking van het model dient continuering voorop te
staan
Doelgroepen

Inwoners, landbouwers, fietsers,ondernemers, …

3.4.4 Begunstigden, financieringsplan, algemene voorwaarden
Voor de 3 thema's worden geen beperkingen opgelegd voor begunstigden. Geschiktheid van de
promotor is een van de selectiecriteria. Er zijn geen beperkingen voor financiering met uitzondering
van enkele specifieke voorwaarden/aandachtspunten onder specifieke doelen en acties.
Algemene voorwaarden zijn te volgen indien van toepassing:
-

Andere PDPO III-maatregelen zijn prioritair ten opzichte van de maatregel ‘uitvoering lokale
ontwikkelingsstrategieën’. Indien een promotor steun kan krijgen via een andere PDPOmaatregel (bijv. EIP, VLIF, Bedrijfsadvies, demonstratieprojecten, opleiding in de landbouw,…),
dient hij/zij het project bij de andere maatregel in te dienen. Deze regel geldt niet ten opzichte
van de maatregelen ‘Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland’ en
‘Plattelandsontwikkeling door samenwerking met de stedelijke omgeving’, aangezien de
LEADER-maatregelen in dit verband als prioritair worden gecategoriseerd.

-

Indien er een gelijktijdige thematische projectoproep wordt georganiseerd in het kader van
EIP operationele groepen én het project is subsidiabel onder de EIP gestelde voorwaarden, kan
de desbetreffende promotor niet indienen bij Leader en dient hij/zij te worden doorverwezen
naar het EIP-programmasecretariaat.

-

Een bedrijf in oprichting kan maximaal 70.000 euro steun ontvangen vanuit het programma.

-

Acties ten behoeve van landbouwers ter voorbereiding van een beheerovereenkomst of om
tegemoet te komen aan de vergroening komen niet in aanmerking voor steun.

-

Verenigde landbouwers in een CVBA die voor een voorgestelde actie in aanmerking komen bij
de PDPO-maatregel niet-productieve investeringen, kunnen geen beroep doen op subsidie.
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-

Begunstigden die een structurele ondersteuning via KRATOS ontvangen, komen niet in
aanmerking voor subsidie, tenzij de kennis overdracht geen betrekking heeft op de KRATOSadviesmodules. Deze KRATOS-modules en uitvoerders worden in 2015 geselecteerd.

-

Vzw's die erkend zijn in het kader van landbouwopleiding (naschoolse vorming) en aldus een
forfaitaire subsidie ontvangen vanuit het PDPO kunnen geen subsidie ontvangen voor het
aanbieden van opleidingen.

-

Bepalingen rond investeringen in de private sector en vooral bij rechtspersonen met een
winstoogmerk worden best goed overwogen. Algemene voorwaarden hierbij zijn dat:
o investeringen in de private sector en vooral bij rechtspersonen met winstoogmerk
zijn niet mogelijk tenzij via samenwerking met partners zonder winstoogmerk.

-

In het geval van lokale voedselvoorziening geldt dat er maximum één intermediair tussen
landbouwer en consument mag zijn en dat de productie en afzet binnen een straal van 50 km
dient te gebeuren.

-

In het geval van samenwerking tussen kleinschalige marktdeelnemers (steun i.h.k.v. artikel 352c van Verordening 1305/2013) moet voldaan worden aan artikel 11-3°van verordening
807/2013. Hiervoor moet de kleine marktdeelnemer:

-

o

ofwel een natuurlijke persoon zijn die geen economische activiteit uitoefent op het
ogenblik dat hij bijstand vraagt;

o

ofwel een micro-onderneming zoals gedefinieerd in Aanbeveling 2003/361/EG, d.w.z.,
een onderneming waar minder dan 10 personen werkzaam zijn en waarvan de omzet
of het jaarlijks balanstotaal niet meer dan 2 miljoen euro bedraagt.

Projectvoorstellen van landbouwers die in aanmerking komen voor PDPO-maatregel ‘behoud
van lokale veerassen’ komen niet in aanmerking voor Leader-steun i.h.k.v. behoud van
erfgoed.

3.5 Samenwerking
Samenwerken loont, en zeker binnen LEADER. De ‘L’ staat niet voor niets voor ‘liaisons’ of
samenwerkingsverbanden, netwerken.
Ervaringen uit het verleden bewijzen dat zowel ervaring uitwisselen als daadwerkelijk samen een
project uitvoeren een enorme sprong vooruit kan betekenen voor beide partijen. Bij anderen gaan
kijken en gezamenlijk overleggen en acties plannen is geenszins tijdsverlies.

3.5.1 Samenwerking Plaatselijke Groepen Vlaamse Ardennen en Une Autre Provence
We verwijzen hierbij graag naar het Transnationaal Samenwerkingsproject (TNS-project) tussen de
Plaatselijke Groepen van de Vlaamse Ardennen en Une Autre Provence (Frankrijk). Dit project ging van
start op 11 november 2011 en eindigde op 31 januari 2015.
Aangezien beide streken – namelijk ‘Une Autre Provence’ en ‘de Vlaamse Ardennen’ - een imago
bezitten die sterk gerelateerd is aan enerzijds het wielrennen (met respectievelijk ‘de Mont Ventoux’
en ‘de Ronde van Vlaanderen’) en aan anderzijds de typische hoeve- en streekproducten, werd ervoor
gekozen om cyclotoerisme en hoeve- en streekproducten als hoofdthema’s van het project op te
nemen.
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De belangrijkste verwezenlijkingen van het samenwerkingsproject situeren zich op het niveau van
overdracht van kennis en ervaringen tussen beide regio’s:
-

-

Op het vlak van hoeve- en streekproducten konden de Vlaamse Ardennen beroep doen op
expertise en kennis van de partnerregio inzake de organisatie van korte ketens en
streekmarketing. Tijdens en in navolging van het TNS-project werden in de Vlaamse Ardennen
nieuwe initiatieven opgezet rond hoeve- en streekproducten. De Economische Raad voor
Oost-Vlaanderen (EROV) en het Plattelandscentrum Meetjesland coördineren momenteel een
project rond de oprichting van een producentencoöperatie, rond professionalisering van
producenten en het sensibiliseren van lokale besturen voor het afnemen lokale producten.
Binnen het TNS-project werd door de Universiteit Gent een studie uitgevoerd rond het
‘economisch valoriseren van kwaliteitsvolle streekproducten en streekkarakteristieken in de
Vlaamse Ardennen’.
Ook binnen het thema cyclotoerisme werd er veel aandacht besteed aan kennisoverdracht en
gemeenschappelijke communicatie/promotie rond dit thema.

3.5.2 Samenwerkingen 2014-2020
Bepalingen vanuit LOS 2015-2020
De afbakening van het Leadergebied Vlaamse Ardennen zorgt voor meerdere opportuniteiten tot
samenwerken met andere aangrenzende plattelandsgebieden in ons land (interterritoriale
samenwerking).
-

-

Aan de oostzijde grenst het gebied aan het Pajottenland dat landschappelijk de voortzetting is
van de Vlaamse Ardennen. Het stiltegebied Dender-Mark is trouwens een voorbeeld “avant la
lettre” van samenwerking.
Ten zuiden ligt het Waalse Pays des Collines, dat landschappelijk ook weer naadloos overgaat
in de Vlaamse Ardennen. Uitwisselingen en acties met en door partners van langs beide zijden
van de taalgrens kunnen zeer verrijkend zijn. Pays de Collines was in 2000-2006 LEADER-gebied
maar heeft voor de volgende periode (2014-2020) geen nieuw dossier ingediend.

Deze aangrenzende plattelandsgebieden hebben in voorbije Leaderperiodes heel wat ervaring
opgedaan en deskundigheid opgebouwd, die nuttig kan zijn bij gezamenlijke acties.
Er zijn ook 2 andere LEADER-gebieden in oprichting in Oost-Vlaanderen, nl. Grensregio Waasland en
Meetjesland. Naast de opportuniteiten die zich in de loop van het programma misschien aanbieden
met de aangrenzende LEADER-gebieden, kunnen evengoed samenwerkingsverbanden opgezet
worden met andere Belgische of met buitenlandse LEADER-gebieden.
Mogelijkheden voor transnationale en/of regionale samenwerking met plattelandsgebieden zullen
aangewend worden om gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren. Begin 2015 worden hiervoor
de eerste stappen gezet en wordt er nagegaan in hoeverre er reeds samenwerkingsverbanden zijn met
welbepaalde streken en in hoeverre er gemeenschappelijke doelstellingen zijn.
Er kunnen verschillende aanleidingen zijn voor het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere
plattelandsgebieden.
-

Een samenwerkingsproject opzetten dat vernieuwender en leerrijker is voor de betreffende
actoren in de Vlaamse Ardennen, en een grotere uitstraling heeft naar de eigen regio.
Een nieuwe methodiek halen uit een ervaren regio en lanceren in het eigen gebied.
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-

Er wordt gestreefd naar een volledige uitvoering van het ontwikkelingsprogramma, d.w.z. naar
het uitvoeren van de 3 vooropgestelde thema's. Indien een bepaalde maatregel van onderuit
niet of onvoldoende ingevuld raakt, kan een samenwerkingsproject dit remediëren.

In elk van de gevallen moet het gerealiseerde project duidelijk geformuleerde doelstellingen
nastreven, conform de doelstellingen van het ontwikkelingsplan.
Tijdens de periode van 2014-2020 werden 3 samenwerkingsprojecten opgestart.
Rural Skills (Erasmus+)
Van 1 oktober 2017 tot 30 september 2019 liep het project ‘Rural skills’ in het kader van Erasmus+.
Samen met de lead-partner de Plaatselijke Groep MontagnAppenino en plaatselijke groepen uit
Letland, Spanje, Kroatië en Portugal werd er gewerkt rond kennisuitwisseling omtrent de Lokale
Ontwikkelingsstrategieën, good practices en vormingstrajecten inzake dynamisering van
Leaderregio’s.
Geïntegreerd Faunaplan
Op 1 januari 2020 ging het project ‘Geïntegreerd Faunaplan’ van start. Het gaat om een
samenwerkingsproject tussen verschillende Regionale Landschappen (RL) die samen een methodiek
willen uitwerken omtrent faunaplannen door middel van een lerend netwerk. Tot 30 juni 2022 zullen
RL de Voorkempen, RL Meetjesland, RL Vlaamse Ardennen, RL Houtland en de Provincie WestVlaanderen samen werken aan dit project. Lokaal overleg; Opmaak geïntegreerde faunaplannen;
pilootprojecten- en acties; kennisdeling en sensibilisatie; en Projectcoördinatie staan centraal. Het
project kadert in het thema ‘Profilering en promotie van de streekidentiteit’, meer bepaald zijn de
doelstellingen inpasbaar binnen doelstelling 3 ‘Streekidentiteit inzetten voor het behoud van
waarden/streekkenmerken’.
Pajottenland+ en Vlaamse Ardennen samen voor streekversterking – naar een vernieuwende aanpak
voor streekonthaal en streekbeleving op het platteland
Samen met Pajottenland+ vzw werkt de Plaatselijke Groep Vlaamse Ardennen rond streekonthaal en
streekbeleving in het kader van thema ‘Profilering en promotie van de streekidentiteit’. In 2020
werden de voornaamste taken van de Plaatselijke Groep Vlaamse Ardennen overgedragen aan
Toerisme Vlaamse Ardennen door de wisseling van coördinatoren. Er wordt met vele partners
samengewerkt zoals verschillende toerisme organisaties, regionale landschappen en actoren van de
toeristische sector.
Het project startte op 1 november 2017 en zal lopen tot 30 juni 2022 en is opgebouwd uit zes grote
projectonderdelen:
I.
Ontwikkelen van een streekverhaal (en –merk) voor de Vlaamse Ardennen
II.
Vernieuw(en)de aanpak in streekonthaal op het platteland
III.
Streekoverschrijdende acties binnen recreatie en toerisme opzetten
IV.
Voedselcoöperaties en streekmerkgebruikers nieuwe kansen bieden
V.
Uitbouw van een streekfonds voor het Pajottenland
VI.
Coördinatie van het samenwerkingsproject

3.5.3 Overgangsperiode 2021-2022
Tijdens de overgangsperiode zullen er geen nieuwe samenwerkingsprojecten worden opgestart.
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3.6 Doelgroepen
De keuze van de thema's, doelen en acties, bepaalt eveneens de keuze voor bepaalde doelgroepen in
het bijzonder (zie 3.4. voor de beoogde doelgroepen). Specifiek afgebakende doelgroepen voor diverse
thema's zijn landbouwers, ondernemers,…
Over de maatregelen heen is er bovendien onderliggend steeds aandacht voor kansengroepen,
vrouwen, ouderen en jongeren. Zij zijn niet steeds de doelgroepen (promotoren) van projecten, maar
de acties en projecten komen vaak deze groepen ten goede.
Daarnaast wil het ontwikkelingsplan de welvaart en het welzijn van de ganse regio en van alle inwoners
bevorderen.

3.7 Duurzaam karakter
-

-

De thema's werden ingevuld naar de nodige toekomstige ontwikkelingen in de regio, volgend uit
de omgevingsanalyse van het gebied. Met elk thema beoogt de PG aldus duurzame acties.
Binnen de 3 thema’s zijn ook doelstellingen en acties opgenomen die bijdragen aan de horizontale
doelstelling van klimaatadaptatie en –mitigatie.
o Binnen thema 'Landbouw- en natuureducatie' draagt vooral doelstelling 3 hiertoe bij. De
creatie van lerende netwerken rond erosiebestrijding en bodem- en waterbeheer in de
Vlaamse Ardennen draagt indirect ook bij tot de klimaatdoelstellingen.
o Binnen thema ‘Leefbare dorpen’, doelstelling 2 worden alternatieve strategieën
ontwikkeld om de vervoersarmoede terug te dringen. De focus ligt hier vooral op
duurzame en klimaatvriendelijke vervoersmiddelen.
o Tenslotte wordt ook binnen doelstelling 3 van thema 'Profilering en promotie van
streekidentiteit' acties opgenomen die een geïntegreerde aanpak van de open ruimte
beogen. De inrichting van de multifunctionele open ruimte moet zo gebeuren dat het ook
bijdraagt aan de horizontale doelstelling van klimaatadaptatie- en/of mitigatie.
Elk project moet de 5 essentiële LEADER-kenmerken in zich dragen, waaronder duurzaamheid. De
mate waarin duurzaamheid in een project aanwezig is, zit aldus vervat in de selectiecriteria:
Elk project moet een langetermijneffect beogen en een meerwaarde inhouden op zowel
economisch, sociaal en ecologisch vlak (‘people, profit, planet’).
Daarnaast moeten promotoren samenwerken en communiceren. Het opzetten van
samenwerkingsverbanden en het verspreiden van methodieken en resultaten houden garanties in
op duurzame lange termijneffecten van de projecten.
o

o

o

Langetermijneffect/continuering: op projectniveau: voor een nieuw initiatief opmaak van
een exploitatieplan voor de komende jaren, waarin de verderzetting na stopzetting
LEADER-middelen wordt toegelicht. Dit wordt best als doelstelling opgenomen in een
project.
Samenwerking: door samenwerking met andere partners en door koppeling van
verschillende netwerken kan efficiënter gebruik gemaakt worden van verworven kennis,
materiële hulpmiddelen en menselijke inzet. Het aangaan van partnerschappen is een
bindend criterium bij de selectiecriteria.
Meerwaarde economisch, sociaal en ecologisch vlak: dit wordt uitgebreid opgenomen in
de selectiecriteria.
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▪
▪

-

Economisch: cfr. Continuering hierboven.
Sociaal: Het gaat over gelijke kansen, zorg dragen voor toekomstige generaties,
participatie,...
▪ Ecologische: beperken ecologische voetafdruk
De PG zal een vormingsprogramma opzetten rond nieuwe ontwikkelingen in onze
plattelandsregio. Deze vorming richt zich op PG-leden, promotoren, regionale organisaties en
beleidsmakers en is erop gericht nieuwe inzichten aan te reiken. Hoe meer actoren hiernaar
handelen, des te meer wordt een toekomstgerichte ontwikkeling op lange termijn bewerkstelligd.

3.8 Innovatief
-

-

-

De invulling van de thema's moet in hoge mate innovatief zijn: de projectvoorstellen zullen
vernieuwend moeten zijn op vlak van samenwerkingsverband, uit te werken diensten of
producten, doelgroepen, methodiek, …
De goedkeuringsprocedure (in 2 fasen, zie 2.4) is erop voorzien om potentieel goede projecten die
deze innovativiteit onvoldoende in zich dragen, bij te werken specifiek op dit punt.
De begeleiding van projecten (onder meer peter-/meterschapsformule) garandeert tevens dat
projecten tijdig gewezen worden op de kans hun project innovatief in te vullen en zo een extra
meerwaarde te creëren.
De uitgebreide communicatie vanuit de PG en door de promotoren zelf, verzekert dat
vernieuwende projecten als voorbeeld van ‘good practice’ gesteld worden en door anderen
overgenomen worden.

3.9 Overdraagbaarheid
In het verleden (LEADER 2007-2013) werd ervaren dat ‘over het muurtje kijken’ voor promotoren zeer
verrijkend kan zijn. Dit kan zowel binnen de regio (gelijkaardige projecten bv.) als buiten de regio
(uitwisseling met andere LEADER-gebieden bv.).
De Plaatselijke groep zal initiatieven opzetten om good practices en inzichten m.b.t. vernieuwende
plattelandsontwikkeling te verspreiden.
-

Op niveau van de Plaatselijke Groep:

De Plaatselijke Groep verbindt er zich toe te voorzien in communicatie naar andere LEADER-gebieden
en in het organiseren van communicatiemomenten (events), waarbij ervaringsuitwisseling in het
overdragen van ‘good practices’ uitmondt.
-

Op niveau van de projecten:

In de selectiecriteria is communicatie als verplicht onderdeel van een project voorzien. De
projectpromotor moet de doelstellingen en resultaten van het project uitdragen via demo’s, website,
evenementen, pers, … Zo ontstaat een informatiestroom tussen en boven projecten, binnen en buiten
het LEADER-gebied.
Binnen dit leer- en ervaringsnetwerk heeft elke promotor een voorbeeldfunctie, zodat het project
navolging krijgt en er een multiplicatoreffect ontstaat.
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De doorgedreven begeleiding van projecten (via o.a. de peterschapsformule) kan ook inhouden dat
projectpromotoren gevraagd worden om hun ervaring uit te wisselen met gelijkaardige projecten in
andere LEADER-gebieden.
Zowel PG-leden als promotoren worden aangemaand zo veel mogelijk deel te nemen aan de
netwerkactiviteiten georganiseerd door andere LEADER-gebieden of door Vlaanderen
Indien relevant zal aan de promotor gevraagd worden om extra aandacht te hebben voor
overdraagbaarheid van methodieken, goede werkwijzen en voorbeelden (do’s) maar ook van te mijden
zaken (dont’s). Projectpromotoren moeten er zich van bewust zijn dat échte overdraagbaarheid van
methodieken en resultaten verder gaat dan een verslag op het internet loslaten. Handleidingen,
werkboeken, toelichting over mogelijke toepasbaarheid in andere domeinen, zijn documenten die de
resultaten echt bruikbaar maken voor de streek. (bv. hoe pak je participatie van omwonenden best
aan?).

3.10 Complementariteit
Om de beschikbare middelen zo goed mogelijk in te zetten is het belangrijk dat er afstemming
plaatsvindt met de andere Europese programma's die lopen op het Oost-Vlaamse grondgebied en
meer bepaald het LEADER-gebied.
De Plaatselijke Groep zal toezien om inhoudelijke of projectmatige overlappingen met andere
Europese programma's te voorkomen. Hieronder worden de Europese programma's weergegeven
zoals ze actief waren in 2014.
Gemeenschappelijk strategisch kader (GSK)
Voor de periode 2014-2020 maakt Europa het GSK op. Dit is een belangrijke mijlpaal bij de inrichting
van de nieuwe financieringsperiode. Het GSK maakt de Europa 2020-doelstellingen ‘concreter’. Het
GSK vertaalt de Europa2020-doelstellingen van slimme, duurzame en inclusieve groei van de Europese
Unie in concrete kernacties voor vijf Europese fondsen. Dit is van belang voor de invulling van de
fondsen voor de financieringsperiode vanaf 2014. Het GSK is het kader voor de volgende fondsen:
-

Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO)
Europees Sociaal Fonds (ESF)
Cohesiefonds
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)
Europees Visserijfonds (EVF)

Het GSK moet zorgen voor een betere afstemming van de vijf fondsen onderling. We bespreken verder
de fondsen ELFPO, EFRO en ESF. Cohesiefonds en EVF is niet relevant voor de regio.
Vlaams Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III)
Het Europese programma voor plattelandsontwikkeling 2014-2020 werkt met middelen vanuit het
Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) aan drie overkoepelende
doelstellingen, namelijk innovatie, milieu en het matigen van en aanpassen aan klimaatsverandering.
Daaronder horen verschillende prioriteiten, waaronder bevordering van sociale inclusie,
armoedebestrijding en economische ontwikkeling in plattelandsgebieden.
De gebiedsgerichte werking, waarbij het Provinciebestuur actief in betrokken is, valt in PDPO III in
Vlaanderen uiteen in de volgende sporen:
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-

Projectoproepen voor de versterking van de omgevingskwaliteit en de vitaliteit op het
platteland; (OKW)
De LEADER-werking;(LEADER)
Plattelandsontwikkeling door samenwerking met de stedelijke omgeving.

Voor de uitvoering van projecten in OKW of LEADER is er geen strikte scheiding voor uitvoering.
LEADER is prioritair t.o.v. OKW. Daarom is er bij de uitwerking van de thema's zo weinig mogelijk
inhoudelijke overlap. LEADER is prioritair t.o.v. OKW. (meer info onder 3.2 Reeds gevoerd beleid)
EFRO Vlaanderen (vroeger Doelstelling 2)- Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid
Dit geldt voor volledig Vlaanderen er is dus volledig geografische overlapping.
Er zijn binnen het programma geen specifieke plattelandsacties voorzien. EFRO richt zich prioritair op
economische activiteiten/ activiteiten met een duidelijk prioritaire economische finaliteit en
individueel ondernemerschap. Om de complementariteit te waarborgen en dubbelfinanciering uit te
sluiten zal er overleg zijn met de coördinator van LEADER en EFRO Vlaanderen.
Het programma streeft ernaar Vlaanderen verder te ontwikkelen tot één van de meest competitieve
regio’s. Hierbij werden vier grote uitdagingen geformuleerd:
Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie: Kernwoorden zijn slimme
specialisatie en kennisvalorisatie van onderzoek via living labs en demonstratieprojecten alsook service
design voor innovatie binnen de publieke sector.
Versterken van het concurrentie- vermogen van kmo’s. De focus ligt op:
a) stimulering van ondernemerschap meer bepaald via intrapreneurship en het bevorderen
van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale overheden
b) de toepassing van innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo’s
c) het ondersteunen van groei en innovatie bij kmo’s door een versterking van hun
kennispotentieel en capaciteit voor internationaal ondernemen.
Bevorderen van de overgang naar een koolstofarme economie: kernwoorden zijn energie- efficiëntie
en hernieuwbare energie in openbare infrastructuur en woningbouwsector, bij kmo’s. Daarnaast
wordt ook ingezet op de reductie van CO² en het investeren in hernieuwbare energiebronnen
Stimuleren van een duurzame stedelijke ontwikkeling: de focus ligt op aanpassing aan
klimaatverandering en bescherming van het leefmilieu. Ook de uitvoering van kleinschalige stedelijke
projecten met economische hefboomfunctie valt binnen deze krachtlijn.
Europees Sociaal Fonds – ESF
Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) versterkt en ondersteunt het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid via
gerichte opleiding, vorming en begeleiding van werknemers en werkzoekenden.
Prioriteiten zijn: mensen aan een baan helpen, sociale insluiting en beter onderwijs.
INTERREG
Met het INTERREG-programma wil de Europese Commissie aan de hand van projecten op een
duurzame wijze de grensoverschrijdende samenwerking en de sociaaleconomische samenhang tussen
de regio’s bevorderen. Hiertoe werden diverse deelprogramma’s uitgebouwd.
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Voor de verschillende deelprogramma's is er in mindere of meerdere mate geografische overlapping.
Er zal telkens door overleg met de betreffende secretariaten op toegezien worden dat geen dubbele
financiering optreedt.
INTERREG V-A
Grensoverschrijdende samenwerking tussen buren: Grensregio Vlaanderen – Nederland
De klemtoon ligt voortaan op innovatie, energie, milieu en arbeidsmobiliteit. Een project zal
inhoudelijk dus telkens op één van die prioriteiten moeten inspelen. Voorheen stonden de bredere
thema’s mens, milieu en economie centraal.
De verschuiving op inhoudelijk vlak zorgt ook voor een verandering in de beoogde doelgroep.
Bedrijven, bedrijfskoepels en kennisinstellingen worden een belangrijker doelpubliek, hoewel de
publieke sector nog steeds een voorname partner blijft.
Thema’s

Doelstellingen

Innovatie

- Stimuleren van industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling door
uitbreiding
van
onderzoeksinfrastructuur
en samenwerking
tussen
kennisinstellingen.
-Valorisatie van kennis en innovatie door industrieel onderzoek en experimentele
ontwikkeling, via samenwerking tussen bedrijven onderling en met kennis- en
onderwijsinstellingen

Energie

- Bevorderen van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in bedrijven
-Bevorderen van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in openbare
infrastructuur,
inclusief de woningbouwsector
- Promotie van innovatie voor CO2-arme technologieën

Milieu

- Beschermen, bevorderen en herstellen van biodiversiteit, bodem, en
ecosysteemdiensten
- Innovatie voor de verbetering van het milieu en een efficiënte omgang met
hulpbronnen
- Het bevorderen van efficiënte omgang met hulpbronnen in het (industriële)
bedrijfsleven door het stimuleren van aanpassing van productieprocessen

Arbeidsmarkt - Verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de
grensregio
http://www.grensregio.eu/
Grensoverschrijdend Maritiem Programma
Het ontwikkelen van de concurrentiekracht en het duurzame groeipotentieel van de maritieme en
niet-maritieme troeven van het 2-zeeën gebied, door het stimuleren van grensoverschrijdende
partnerships die effectief tastbare resultaten kunnen afleveren op het terrein tegen 2020.
Prioriteiten
-

Technologische en sociale innovatie
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-

Koolstofarme technologieën
Aanpassing aan klimaatverandering
Hulpbronnen efficiënte economie

http://www.interreg4a-2mers.eu/nl
Grensoverschrijdend programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
Enkel arrondissement Oudenaarde komt in aanmerking.
Duurzame, gecoördineerde en geïntegreerde ontwikkeling van de grensregio's bevorderen, in het
voordeel van de grensbevolking.
Prioriteiten
-

Verbeteren en ondersteunen van de grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van
onderzoek en innovatie
Versterken van de grensoverschrijdende concurrentiekracht van KMO's
Beschermen en opwaarderen van het milieu door een geïntegreerd beheer van
grensoverschrijdende hulpbronnen
Bevorderen van de cohesie en de gemeenschappelijke identiteit in de grensregio’s

http://www.interreg-fwvl.eu/nl/
INTERREG V-B
Deze vorm van ‘INTERREG’ laat een gemeente of organisatie toe samen te werken in grotere roepen
van Europese regio’s.
Transnationale Samenwerking
Noordzee programma Het Noordzeeprogramma 2014-2020 moet de regio’s rond het Noordzeegebied
toelaten om de krachten te bundelen en samen te werken aan de ontwikkeling en het uittesten van
efficiënte en effectieve oplossingen van grote economische , ecologische en transport vraagstukken
eigen aan de regio.
http://www.northsearegion.eu/
Noord West Europa
De rol vervullen als economische topregio, alsook het creëren van een aantrekkelijke omgeving om in
te werken en te wonen, met als leidraad een hoog niveau aan innovatie , duurzaamheid en cohesie.
https://www.nweurope.eu
INTERREG Europe
Interregionale Samenwerking
Het interregionale programma INTERREG EUROPE biedt regio’s de mogelijkheid om informatie en
ervaringen met elkaar uit te wisselen. In dit programma kunnen dan ook partnerschappen worden
opgezet met partners uit de lidstaten van de Europese Unie. Dit kan door zelf projectleader te zijn,
door in te stappen in een project van derden of in een project opgestart door de Europese Commissie
zelf.
Het programma wil via het opstellen van gezamenlijke best practices of ervaringsuitwisseling tussen
de best scorende regio’s en de ontwikkelende regio’s de regionale ontwikkeling versterken.
http://www.interreg4c.eu/
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3.11 Gelijke kansen
De Plaatselijke Groep onderschrijft het reeds gevoerde beleid inzake Gelijke Kansen op Europees,
Federaal, Vlaams en Provinciaal niveau.
Aan de projectpromotoren wordt gevraagd expliciet aan te geven of zij in hun projectvoorstel gelijke
kansen geven aan iedereen. Gelijke kansen is met andere woorden een van de criteria bij selectie van
de projecten.
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