
De jury kiest de 10 cases verspreid over Vlaanderen en houdt rekening met de diverse doelen van 
Water-Land-Schap. De 10 gekozen cases worden samengevoegd tot één landinrichtingsproject  
Water-Land-Schap.

Dat landinrichtingsproject is een bundeling van de maatregelen, studies en/of kleinschalige  
uitvoeringsinitiatieven die nodig zijn om het project uit te voeren om zo de doelen te bereiken. 
De initiatiefnemers voeren hun initiatief uit na de goedkeuring van het Landinrichtingsproject,  
en kunnen rekenen op subsidies via landinrichting.

Het maximum budget voor de 10 initiatieven samen is 5 miljoen euro => €500.000 subsidie/initiatief.

WATERLANDSCHAP #verbetering
#kwaliteit 
#waterbeheer
#klimaat

Wat is
Water-Land-Schap?

EEN PROGRAMMA 
MET SUBSIDIES VOOR
INTEGRAAL WATERBEHEER,
DUURZAME LANDBOUW 
EN EEN AANTREKKELIJK 
LANDSCHAP

Een TOP-CASE heeft de volgende kenmerken:

• Beantwoordt aan de doelen van het programma Water-Land-Schap;
• Heeft een innovatief karakter;
• Betrekt lokale initiatiefnemers met water- en landschapsbeheerder;
• Biedt concrete antwoorden op de uitdagingen van integraal waterbeheer,  

duurzame landbouw en een aantrekkelijk landschap;
• Houdt rekening met de gevolgen van klimaatverandering;
• Heeft aandacht voor duurzaamheid.
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                  MEER WETEN?
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• Doelgroep = lokale samenwerkings- 
verbanden die de handen in mekaar 
slaan

• Initiatieven indienen kan  
tot 1 maart 2018

• Een jury kiest  
de 10 meest geschikte cases



WATERLANDSCHAP #verbetering
#kwaliteit 
#waterbeheer
#klimaat

Je hebt een idee
voor een initiatief
en nu?
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1 omschrijf je IDEE 
zo goed mogelijk

2 zoek PARTNERS

3 het PLAN

4 FINALISEREN

5 INDIENEN

Bespreek samen met de partners de ideeën.
Werk samen met je partners een initiatief uit.
Waaruit bestaat een ‘dream team’ minimaal?
• een lokale partner;
• een kennispartner waterbeheer;
• een landschapsbeheerder.

Stel samen met je partners een plan op om 
het initiatief vorm te geven.

TIP
De doelen van Water-Land-Schap vind je in het reglement  
-> zie https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/waterlandschap/

TIP
Vandaag is een ideale gelegenheid om 
al op zoek te gaan. Is het niet voor van-
daag, dan komen deze contacten later 
misschien nog wel van pas. Dus waar 
wacht je op?

Finaliseer je initiatief in het aanvraag- 
formulier. Dat vind je terug op de website 
van de VLM.
-> https://www.vlm.be/nl/projecten/ 
     vlm-projecten/waterlandschap/

Dien het initiatief digitaal in door het  
inschrijvingsformulier te mailen naar  
liesbeth.gellinck@vlm.be
Je hebt daarvoor tijd tot 1 maart 2018.

VEEL SUCCES!

TIP
Is er aan de volgende zaken gedacht:
• Wat is ons doel?
• Wie ga ik betrekken?
• Hoe zie ik het verloop van het initiatief?
• Wat is er nodig om het intiatief uit te voeren?
• Welke financiële middelen zijn er en waarvoor 

wil ik subsidie aanvragen?

TIP
Toets je initiatief aan de evaluatiecriteria. 
Die vind je terug in het reglement art. 5. 
Pas je initiatief indien nodig aan, zodat je 
meer kans hebt op goedkeuring.

TIP
Wat vroeger kan geen kwaad. Bij eventuele vra-
gen vanuit het programmateam is er dan nog 
ruimte om bij te sturen.



HOE GAAT DIT IN ZIJN WERK?
Na de selectie van de intiatieven begin 2018 en de opmaak van het landinrichtingsproject midden 
2018 wordt het project ter goedkeuring voorgelegd aan de minister. De goedkeuring omvat het vast-
leggen van het subsidiekader Water-Land-Schap.

Na de goedkeuring door de minister voeren de lokale samenwerkingsverbanden de maatregelen uit 
en kunnen ze op basis van de facturen de subsidie recupereren.

WATERLANDSCHAP #verbetering
#kwaliteit 
#waterbeheer
#klimaat

Welke subsidie
is mogelijk?

INITIATIEVEN  
DIE GESELECTEERD ZIJN  
EN OPGENOMEN IN HET 
LANDINRICHTINGSPROJECT  
WATER-LAND-SCHAP  
KOMEN IN AANMERKING  
VOOR EEN SUBSIDIE.

Er is SUBSIDIE mogelijk voor:

• De uitvoering van het project:
• Kleinschalige uitvoeringsinitiatieven: maximaal 50%
•  Studiewerk in functie van het aanpakken van een uitdaging: maximaal 70%

• Na de goedkeuring van een gebiedsgericht inrichtingsplan landinrichting:
• Uitvoering van werken: maximaal 70%
• Opmaak van een onderhoudsplan of beheerplan: maximaal 70%
• Dienstenovereenkomsten of beheerovereenkomsten op maat in opdracht van een gemeente 

of Provincie: maximaal 50%
• Grondverwerving: maximaal 50%

Er is geen subsidie voor personeel voorzien. Ontwerpkosten in functie van een werk komen wel in 
aanmerking.
Maximum budget voor de 10 initiatieven is 5 miljoen euro 
   => €500.000 subsidie/initiatief
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