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ltinisterleel besluit houdende goedkeuring van de besteding Yan de dotatie
plattelandsbeleid aan de Vlaamse låndmaetsóaPpij voor "Uitvoering
Onderzoelsagpnde Platteland"

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

celet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse LandmaatschappU,

gewijzigd bij de decreten van 12 december 1990,23 januari 1991,22 november 1995,7 juli 1998,8

december 1993, 17 juli 2000,8 december 2000, 19 juli 2002,7 mei 2004,21 april 2006,19 mei 2006, 16

juni 2006,22 december 2006,27 april2007,27 maart2009,8 mei 2009,23 december 2010,8ju1i 2011,

20 april 2012,1 maart 2013,28 februari 2014 en 28 maart 2014;

Gelet op het decreet van 20 december 2013 houdende de algemene uitgavenbegroting van de

Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2Ol4,zoals gewijzigd bij decreet van 25 april 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling van de

begrotingscontrole en - opmaak, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni
2006, 5 september 2008, 10 december 2010, l juni 2012,15 maart 2013 en 9 mei 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden

van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober
2014:

Gelet op het Ministerieel besluit van 5 maart2014 houdende de toekenning van een dotatie aan de

Vlaamse Landmaatschappfi (VLM) voor plattelandsbeleid voor het begrotingsjaar 2014 voor een

bedrag van 3411.000 euro;

Overwegende dat de bU dit besluit vastgelegde bedragen worden aangewend voor de uitkering van

vergoedingen in het kader van het geintegreerd plattelandsbeleid, in uitvoering van het
regeerakkoord Vlaanderen 2014-2019 en bovengenoemde ministeriële besluiten, met het oog op een

projectsubsidie van "Uitvoering Onderzoeksagenda Platteland";

Overwegende dat in 2012 het Platform voor Plattelandsonderzoek van start ging; dat de aanleiding
voor de oprichting van dat platform, de nood is aan een specifieke strategie voor alle

wetenschappelijk onderzoek dat over het platteland gaaq dat die onderzoeken heel diverse thema's
behandelen die de economische, ecologische en socio-culturele eigenheid en belangen van het
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platteland weergeven; dat ze momenteel beperkt en ongecoördineerd zijn en om aan dat pijnpunt

tegemoet te komen, door de bevoegde minister het Platform voor Plattelandsonderzoek werd

opgestart waarbij de coördinatie ervan werd gemandateerd aan de Vlaamse LandmaatschapPu;

overwegende dat centraal staan het samen brengen van de Vlaamse overheid, de universiteiten, de

onderzoeksinstellingen, de hogescholen en de praktijkcentra, om nauwer te gaan samenwerken en

zo bij te dragen tot een goede doorstroming van kennis en kunde tussen onderzoek, praktijk en de

verschillende sectoren op het platteland;

Overwegende dat door de bevoegde minister voor plattelandsbeleid oP 18 maart 2014 een open

oproep werd gelanceerd met als doelstelling het aanbieden van innovatieve oplossingen met een

duidelijke meerwaarde voor de stakeholders van het Vlaams platteland en het Vlaams geintegreerd

plattelandsbeleid in het bijzonder; dat het'Vlaams Plattelandsbeleidsplan Actieprogramma 20'13-

2015'dient als leidraad voor het bepalen van de beleidsrelevantie van de onderzoeksporen; dat

samenwerking tussen verschillende onderzoekers in verband met kennisverwerving en

kennisoverdracht een belangrijk gegeven zijn om te innoveren op niveau van het platteland;

Overwegende dat in de open oproep criteria (met betrekking tot'ontvankelijkheid',

'onderzoeksagenda', 'impact en relevantie op beleid en platteland' en 'innovatief en vernieuwend

karakter') werden opgenomen om de beoordeling van de onderzoeksprojecten op een

gestructureerde en gefundeerde wijze te laten verlopen zodat de vooropgestelde doelstellingen

maximaal werden gehaald; dat op basis van deze criteria de voorstellen tegenover elkaar werden

afgewogen en binnen de beschikbare budgettaire marge de beste proiecten werden weerhouden;

Overwegende dat de onderzoekers tot 5 juni 2014 de tijd hadden om een onderzoeksvoorstel uit te

werken en in te dienen;

Overwegende dat een onafhankelijke jury werd samengeroepen op 10 september 2014 om uit de

ingediende projecten de beste te selecteren binnen het beschikbare budget van 600.000 €; dat

hierbij volgende onderzoeksprojecten werden geselecteerd:

1o "Vergrijzing op het platteland verkend - analyse en ruimtelijke perspectieven", ingediend door

KUL i.s.m. SumResearch;

2" "Versterken van streekidentiteit via landbouw, natuur, erfgoed en toerisme", ingediend door EV-

tNBO i.s.m. EV-tLVO, VITO en de bestaande projectgroep Voeren (Regionaal Landschap Haspengouw

als trekker i.s.m. Agentschap voor Natuur en Bos, departement Landbouw & Visserij, departement

Ruimte Vlaanderen en de gemeente Voeren);

30 "ceïntegreerde methodiek voor actiegerichte gebiedsontwikkeling (IMAGO)", ingediend door EV-

ILVO (eenheid landbouw & maatschappij) i.s.m. UGent (vakgroep politieke wetenschappen, vakgroep

landbouweconomie), en de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen;

Overwegende dat de Vlaamse LandmaatschappU een stuurgroep samenstelt bestaande uit een

aantal van haar personeelsleden en een vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor

Plattelandsbeleid; dat deze stuurgroep instaat voor de dagelijkse opvolging van de

onderzoeksprojecten waarbij de stuurgroep zich kan laten adviseren door interne en externe

exPerten.
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BESLUIT:

Arrikel. 1. Een bedrag van 567.385 euro, reeds vastgelegd op begrotingsartikel LBC/3LC-

H-2-YllS basisallocatie LBC 1C034 4140van het Minafonds, begrotingsjaar 2014, wordt

toegekend aan de besteding van de dotatie plattelandsbeleid aan de Vlaamse

Landmaatschappij voor "Uitvoering Ondezoeksagenda Platteland".

Art. 2. 51 . Een bedrag van 189.508 euro wordt toegekend aan de projectpromotor

Katholieke Universiteit Leuven (Faculteit Architectuur) met het prolect "De vergrijzing op het
platteland Verkend. Vergrijzing in het groen: Analyse en Ruimtelijke perspectieven" -
Paleizenstraat 65-67, 1 030 Brussel (rekeningnr. : KBC 432-001 6591 -50).

52. Een bedrag van 177.877 euro wordt toegekend aan de projectpromotor EV-INBO

(ondezoeksgroep natuur & maatschappU + dienst rapportering & advisering) met het project
"Versterken van streekidentiteit via landbouw, natuur, erfgoed en toerisme" - Kliniekstraat 25,

1070 Brussel(rekeningnr.: ING BE15 3751 11739130).

53. Een bedrag van 200.000 euro wordt toegekend aan de projectpromotor EV-ILVO
(eenheid landbouw & maatschappij) met het project "Geihtegreerde Methodiek voor
Actiegerichte GebiedsOntwikkeling (IMAGO)" - Burg. Van Gansberghelaan 115 bus 2,9820
Merelbeke (rekeningnr.: ING BE98 3751 1174 5493).

Art. 3. S1 . De projectpromotor is verantwoordelijk voor:

1' de uitvoering van het onderzoeksproject;
2' het bijhouden tijdens de projectduur van een aparte prolectboekhouding en administratie;
3' het verduidelijken van welke stadia of fasen van de uitvoering reeds werden bereikt met
aanduiding op een stappenplan, het verduidelijken in welke fase het project zich op een
gegeven ogenblik bevindt, het verduidelijken van welke acties reeds werden ondernomen,
welke resultaten of effecten er reeds werden bereikt, hoe reeds aan de criteria werd voldaan en
ten slotte welke uitgaven zich reeds voordeden;
4' het vezamelen van alle uitgaven die zich tijdens de evaluatieperiode voordeden, waaronder
facturen en betalingsbewijzen, met het oog op de uiteindelijke terugbetaling;
5' het bundelen op regelmatige tijdstippen, maximaal halflaarlijks, van de tussentijdse resultaten
in een rapportagedossier en het overmaken ervan aan de Vlaamse Landmaatschappij (afdeling
Platteland en Mestbeleid).

S2 . Het rapportagedossier wordt in één exemplaar met ontvangstmelding digitaal
overgemaakt aan de Vlaamse Landmaatschappij en omvat de administratieve gegevens, een
chronologisch activiteitenrapport en een declaratiedossier.
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53. Het uiteindel'rjke ondezoeksrapport vormt samen met de synthese van de voorgaande

tussentijdse resultaten het onderzoeksrapport. Het ondezoeksrapport wordt overgemaakt aan

de Vlaamse Landmaatschappij. Het onderzoeksrapport maakt het mogelijk het

onderzoeksproject te evalueren.

54. De Vlaamse Landmaatschappij kan op ieder moment de beschikbare gegevens opvragen

en noodzakelijke controles uitvoeren of laten uitvoeren'

De tussentijdse rapporten en het definitieve ondezoeksrapport worden door de

bevoegde administratie geëvalueerd.

lndien de bepalingen en richtlijnen opgesomd in dit reglement niet strikt opgevolgd

worden, kan het projectsecretariaat alsnog de financiering weigeren of het overgemaakt

steu n bed rag geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

55. Het Platform voor Plattelandsondezoek heeft een adviserende rol met betrekking tot de

uitvoering van de ondezoeksprojecten. Aan de projectpromotor kan gevraagd worden om het

beschikbare onderzoek voor te stellen aan het Platform voor Plattelandsonderzoek of aan

andere fora.

S6. Halflaarlijks wordt samen met het rapportagedossier een declaratiedossier opgemaakt en

ingediend bi.¡ de Vlaamse Landmaatschappij. Na goedkeuring van het ingediende

declaratiedossier zal de Vlaamse Landmaatschappij overgaan tot de uitbetaling van de

financiering ter hoogte van de kosten zoals opgenomen in het ingediende declaratiedossier.

Enkel kosten op basis van reële kostenbewijzen en betaalbewijzen, gekoppeld aan het

goedgekeu rd projectvoorstel, ku n nen worden i nged iend.

Deze kosten moeten betrekking hebben op acties die plaatsvonden gedurende de
projectduur en na de betekening van de goedkeuring van het ondezoeksproject.

De datum moet op elk kosten- en betaalbewijs duidel¡k vermeld staan en moet
beantwoorden aan de prgectduur. lndien slechts een deelvan de aangegeven kost op rekening

van het project kan geschreven worden, wordt aan het kostenbew'tjs een verklaring van de

verdeelsleutel met d u idelij ke bereken i ng gehecht.

ST. De uitvoeringstermijn van de projecten start op de datum van de goedkeuring van dit

ministerieel besluit en eindigt conform de ingediende projecttermijn met een maximum van 3
jaar.

Brussel, 10N0V.201{

De Vlaamse minister van Natuur en Landbouw

EGE
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