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1 PROJECTOPROEP INITIATIEVEN WATER-LAND-SCHAP
De Vlaamse Landmaatschappij doet, op voorstel van het programmateam Water-Land-Schap, deze oproep
voor het indienen van voorstellen tot initiatieven binnen het programma Water-Land-Schap.
Het programma Water-Land-Schap is een nieuwe methodiek om problemen met water in landelijke gebieden
in onderlinge samenhang op te lossen, in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied zoals
landbouwers en bedrijven, dorpelingen en water- en landschapsbeheerders.
De oproep gebeurt in twee stappen:
Stap 1: De selectie van de initiatieven:
In eerste instantie kunnen voorstellen tot initiatieven ingediend worden voor het programma Water-LandSchap. Een voorstel van initiatief omvat een korte beschrijving van de problematiek in het gebied, de vorm van
samenwerking die er is of tot stand komt (lokale coalitie) en op welke manier de maatregelen zullen
uitgewerkt worden. Deze voorstellen tot initiatieven kunnen ook quick wins omvatten, dat wil zeggen
kleinschalige initiatieven of studiewerk dat onmiddellijk aangevat kan worden na de selectie, en uitgevoerd
door de initiatiefnemer zelf.
Deze eerste stap leidt tot een bundeling van de vragen en noden omtrent waterbeheer in landelijke gebieden
in Vlaanderen waaruit het programmateam de meest beloftevolle zullen selecteren.
De coalities krijgen tijdens een pitch of voorstellingsronde de kans om hun initiatief voor te stellen aan het een
jury, die samengesteld wordt uit een afvaardiging van het programmateam Water-Land-Schap, aangevuld met
door hen gekozen experten op vlak van water, landbouw en landschap.
Stap 2: Het uitwerken van de initiatieven tot een landinrichtingsproject:
In tweede instantie krijgen de coalities die geselecteerd worden zes maanden tijd om hun initiatief
gedetailleerder uit te werken en concreet te maken met maatregelen.
Tijdens deze periode zal het programmateam de geselecteerde coalities bijstaan om hun initiatief op te nemen
in het voorstel van landinrichtingsproject Water-Land-Schap. Het programmateam zal expertise bijbrengen en
via een participatieve aanpak de initiatieven mee uitschrijven. In de loop van de voorbereiding zullen de
coalities daarvoor een paar keer samenkomen met het programmateam en de kans krijgen van elkaar te leren.
Tijdens deze voorbereidingsfase kan, als dat opportuun is, ook de aanzet gegeven worden tot studies of
experimenten, die bijdragen aan een betere kennis van het watersysteem in agrarische gebieden. De
uitgewerkte initiatieven leiden tot een voorstel van landinrichtingsproject Water-Land-Schap, waarin de lokale
actoren samen met het programmateam werken aan een robuust watersysteem waarin duurzame
voedselproductie, robuust watersysteem en landschapskwaliteit verenigd worden.
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De lokale actoren/coalities kunnen na goedkeuring van het landinrichtingsproject een beroep doen op
middelen voor studie en voor kleinschalige uitvoeringsinitiatieven of onder begeleiding van de VLM een
landinrichtingsplan opmaken om de nodige middelen te verkrijgen voor de uitvoering van maatregelen.
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2 PROCEDURE
ART. 1: WIE KAN EEN ‘VOORSTEL TOT INITIATIEF’ INDIENEN?
Het programma richt zich tot een lokale gebiedscoalitie. Een initiatief kan ingediend worden door bijvoorbeeld
een samenwerking tussen landbouwers of landbouwersverenigingen, eigenaars, gemeenten of provincies,
(lokale) waterbeheerders, verenigingen, ondernemers, organisaties, particulieren. De instantie of persoon die
een initiatief indient of trekt, wordt in dit reglement voortaan initiatiefnemer genoemd.
Elk samenwerkingsverband moet ten minste uit twee van deze partijen bestaan.

ART. 2: HOE WORDT EEN ‘VOORSTEL TOT INITIATIEF’ INGEDIEND?
De initiatiefnemer dient het voorstel tot initiatief in door ten laatste op 1/03/2018 het volledig ingevulde en
ondertekende aanvraagformulier (zie bijlage ) digitaal in te dienen bij de Vlaamse Landmaatschappij , via email naar liesbeth.gellinck@vlm.be
De ingediende initiatieven worden digitaal ter beschikking gesteld aan de leden van het programmateam.
De initiatiefnemer bereidt samen met de aanvraag een korte presentatie van het initiatief voor, die op een
nader te bepalen datum in maart 2018 aan het programmateam gebracht wordt. (zie art. 6- de beoordeling
van de initiatieven).

ART. 3: WELKE INITIATIEVEN KOMEN IN AANMERKING?
Het is essentieel dat het geheel van maatregelen in het gebied het watersysteem effectief meer weerbaar
maken en dat de voorstellen niet beperkt blijven tot punctuele ingrepen. Aangezien we het watersysteem
willen versterken zullen zowel acties noodzakelijk zijn op private gronden als op openbaar domein. De
voorstellen tot initiatieven omvatten dus best een ruim aanbod aan mogelijke acties en worden best
getrokken vanuit de lokale actoren.
Initiatieven moeten voldoen aan alle volgende voorwaarden en zijn afgestemd op de volgende doelstellingen
van het programma Water-Land-Schap:
•

Het initiatief is afgestemd op onder meer de volgende doelstellingen van het Decreet Integraal
Waterbeleid:
o Het verbeteren of herstellen van oppervlaktewater- en grondwaterlichamen teneinde een
goede toestand van die waterlichamen te bereiken;
o Het voorkomen en verminderen van de verontreiniging van oppervlakte- en grondwater
o Een duurzaam beheer van de watervoorraden, m.i.v. een duurzame watervoorziening en een
duurzaam watergebruik
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o
o

o

Het verbeteren en herstellen van aquatische ecosystemen en van rechtstreeks van
waterlichamen afhankelijke terrestrische ecosystemen en van waterrijke gebieden
Het terugdringen van landerosie en van de aanvoer van sedimenten naar de
oppervlaktewaterlichamen, en van het door menselijk ingrijpen veroorzaakt transport en de
afzetting van slib en sediment in het oppervlaktewaterlichaam;
Het terugdringen van overstromingsrisico's en het risico op waterschaarste

•

Het initiatief draagt bij aan het tot stand komen van de langetermijnvisie Vlaanderen 2050:
“In 2050 beschikt Vlaanderen over een robuust watersysteem, dat in staat is om (klimaat)schokken op
te vangen. Het beschermt de ecosystemen en biedt tegelijkertijd vele functies en diensten. Het
watersysteem beschermt tegen overstromingen, biedt wateropslag, drinkwater, proces- en koelwater.
Het voorziet in irrigatie en drainage. Het beschikt over mogelijkheden voor recreatie en beleving, naast
verbindingen voor goederentransport en zachte mobiliteit. Hiervoor doet Vlaanderen een beroep op
een combinatie van slimme technologie, robuuste infrastructuur en voldoende ruimte. We dragen
zodoende bij tot Duurzaam Ontwikkelingsdoel 6: “Waarborg de beschikbaarheid en het duurzaam
beheer van water en sanitair voor iedereen…”

•

Het initiatief voldoet aan de volgende drie kernkwaliteiten van omgevingskwaliteit :
o het nastreven van een robuust watersysteem (bodem en waterlopen inrichten en beheren
met het oog op klimaatverandering).
o het voorzien van duurzame voedselproductie (gezond voedsel produceren waarbij de
natuurlijke hulpbronnen voor de toekomst behouden blijven).
o het ontwikkelen van een kwaliteitsvol landschap (het waterlandschap inrichten zodat de
voedselproductie en robuustheid van het watersysteem in evenwicht zijn met
landschapskwaliteit).

•

Het initiatief sluit aan en draagt bij tot de realisatie van een niet-limitatieve lijst van maatregelen die
de veerkracht en klimaatrobuustheid van een waterlandschap vergroten.
o het initiatief draagt bij tot de adaptatie aan de gevolgen van droogte en het verhogen van de
waterbeschikbaarheid voor voedselproductie en/of vermijden van of omgaan met verzilting.
o het initiatief draagt bij tot een omgeving waarin water geborgen wordt op plaatsen waar het
landschap dit toelaat in combinatie met watervoorraad voor landbouwteelten en preventie
tegen overstroming in bebouwde gebieden of gebieden met specifieke teelten.
o het initiatief bevordert de sociale cohesie en de verbondenheid van de actoren in het gebied
waar het initiatief doorgaat door samen te werken aan duurzame systeemoplossingen voor de
problemen van een rivier of beek.
o Het initiatief bevordert de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit (nutriënten, pesticiden,…)
o het initiatief draagt bij tot het verbeteren van de ecologische omgevingskwaliteit in
landbouwlandschappen

•

Het initiatief moet het privébelang en regulier beheer overstijgen.

•

Het initiatief is integraal genoeg en wordt gebiedsgericht aangepakt.
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•

Het initiatief moet in overeenstemming zijn met doelstellingen van goedgekeurde (nog geldende)
beleidsdocumenten van Vlaams, provinciaal of gemeentelijk niveau.

•

Het initiatief mag reeds opgestart zijn, als de meerwaarde om het in te dienen gemotiveerd wordt.

•

Het initiatief mag kleinschalige ingrepen of quick-wins omvatten die na de selectie van het initiatief
onmiddellijk opgestart kunnen worden en door de initiatiefnemer zelf getrokken kunnen worden

•

Het initiatief mag studies omvatten, die in voorbereiding van het landinrichtingsproject Water-LandSchap voor een bepaald gebied dienen te gebeuren (vb. onderzoek naar waterbehoefte en
waterbeschikbaarheid in een pilootgebied, onderzoek naar alternatieve vormen van waterberging,
onderzoek naar klimaatinvloed op lokale landbouwgebieden, onderzoek naar lokale droogtegevoelige
gebieden).

•

Een initiatief kan niet louter uit studiewerk bestaan, maar moet ook maatregelen op het terrein
omvatten.

ART. 4: WELKE AANVRAGEN ZIJN ONTVANKELIJK ?
Om ontvankelijk te zijn, moet de aanvraag tijdig ingediend worden, en moet de aanvraag minstens de
volgende gegevens bevatten:
•
•
•
•
•
•
•

de identificatie- en contactgegevens van de initiatiefnemer (naam instantie, naam en functie
verantwoordelijke persoon, adres, telefoonnummer, e-mail adres);
een beschrijving van het initiatief en van alle activiteiten, desgevallend opgesplitst in onderdelen.
(desgevallend) een opsomming van de betrokken partners en een taakverdeling tussen de
verschillende partners;
een motivatie waarom het initiatief bijdraagt aan de realisatie van de in artikel 3 vermelde
doelstellingen;
de voorlopige timing van het initiatief en het voorziene stappenplan
de vermelding of er al dan niet een vergunning/machtiging/… nodig is;
een voorlopige raming van de kosten (financieringsplan)
Het financieringsplan geeft aan of voor het initiatief al dan niet een beroep wordt gedaan op reeds
verkregen subsidies.

De initiatiefnemer kan aan de VLM bijstand vragen voor de opmaak van de aanvraag via volgende
contactpersonen:
• Oost-Vlaanderen: Patrick Verstegen, patrick.verstegen@vlm.be
• West-Vlaanderen: Liesbeth Gellinck, liesbeth.gellinck@vlm.be
• Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant: Peter Schildermans, peter.schildermans@vlm.be
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ART. 5: DE EVALUATIECRITERIA
De evaluatiecriteria zijn :
1. het initiatief draagt bij aan één of meerdere doelstellingen van het programma Water-Land-Schap;
2. het innovatief karakter van het initiatief;
3. de mate waarin het initiatief de betrokkenheid van de diverse actoren en bewoners stimuleert en een
heldere kijk heeft op de doelgroep(en) die het wil bereiken en de manier waarop dat gebeurt;
4. de mate waarin het initiatief een voorbeeldfunctie of mogelijke vertaling heeft voor andere gebieden
in Vlaanderen;
5. de mate waarin het initiatief realiseerbaar is binnen een bepaalde termijn;
6. het initiatief omvat oplossingen of een aanpak voor de urgente problematiek binnen het gebied;
7. de mate waarin het initiatief aandacht heeft voor duurzaamheid door het gebruik van duurzaam
materiaal bij de uitvoering, en waarin het verduidelijkt op welke manier het beheer na uitvoering
garant kan staan voor het kwalitatief en duurzaam in stand houden van het initiatief;
8. De mate waarin het initiatief oplossingen voorstelt die rekening houden met gevolgen van
klimaatverandering en op lange termijn een duurzaam beheer van het watersysteem mogelijk maken.

ART. 6: DE BEOORDELING VAN DE INITIATIEVEN
Het programmateam bestaat uit de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), de Vlaamse Milieumaatschappij
(VMM), het Departement Omgeving, het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw-,
Visserij-, en Voedingsonderzoek (ILVO), de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en het
Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en Architecture
Workroom Brussels (AWB).
VLM voert het secretariaat van het programmateam.
Het programmateam:
• beoogt een evenwichtige spreiding in Vlaanderen
• beoordeelt of het voorstel tot initiatief in aanmerking komt voor goedkeuring (toetsing aan
voorwaarden vermeld in artikel 3).
• beoordeelt of het voorstel tot initiatief dat in aanmerking komt voor goedkeuring, ontvankelijk is
(toetsing aan voorwaarden vermeld in artikel 4).
• brengt de initiatiefnemer ervan op de hoogte als zijn initiatief niet in aanmerking komt voor
goedkeuring of niet ontvankelijk is.
• nodigt alle initiatiefnemers van een in aanmerking komend en ontvankelijk voorstel uit voor een korte
toelichting ervan (de pitch), om hen toe te laten meer uitleg over hun initiatief te geven.
De initiatiefnemer moet daarvoor samen met de aanvraag een korte presentatie van het initiatief
voorbereiden, die op een nader te bepalen datum in maart 2018 aan het programmateam gebracht
wordt.
De jury wordt samengesteld uit een afvaardiging van het programmateam, aangevuld met experten.
De jury beoordeelt de voorstellen tot initiatief en legt een beslissing voor aan het programmateam.
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De beoordeling, door de jury, van alle voorstellen die in aanmerking komen voor goedkeuring en die
ontvankelijk zijn, omvat:
• een toetsing van motivatie van de initiatiefnemer waarom het initiatief bijdraagt aan de realisatie van
de in artikel 3 vermelde doelstellingen;
• een toetsing aan de evaluatiecriteria vermeld in artikel 5;
De jury geeft de beoordeling van de voorstellen door aan het programmateam, die op basis daarvan een
selectie van goedgekeurde voorstellen zal maken. De beoordeling kan leiden tot een voorstel tot goedkeuring
van slechts een deel van een initiatief of een voorstel tot bundeling van initiatieven door het programmateam.
Het programmateam kan bijkomende informatie opvragen bij de initiatiefnemer over de in artikel 4 vermelde
elementen. Het programmateam keurt, op basis van het voorstel van de jury, maximum 10 initiatieven goed,
die voor verdere uitwerking in aanmerking komen.
Het programmateam brengt de initiatiefnemers op de hoogte van de beslissing over hun voorstellen tot
initiatief. De goedgekeurde voorstellen kunnen door de initiatiefnemers verder uitgewerkt worden tot een
definitief voorstel. Het programmateam voorziet hiervoor een periode van zes maanden waarin de
initiatiefnemers begeleid worden (zie artikel 7).
De definitieve voorstellen worden door de VLM gebundeld in een landinrichtingsproject Water-Land-Schap,
zodat de uitvoering kan gebeuren met middelen en instrumenten landinrichting. Dit landinrichtingsproject
Water-Land-Schap wordt aan de bevoegde minister ter goedkeuring voorgelegd (zie artikel 8).

ART. 7: VAN GOEDGEKEURD VOORSTEL NAAR DEFINITIEF VOORSTEL
De initiatiefnemers van goedgekeurde voorstellen kunnen een definitief voorstel uitwerken dat leidt tot
uitvoering. De initiatiefnemer brengt hiervoor de actoren in het gebied samen en komt samen met hen tot een
definitief voorstel (waarbij hij kan gebruik maken van aanbod tot begeleiding van het programmateam). Het
definitief voorstel omvat zowel procesmatige aspecten als maatregelen in functie van de uitvoering. De rollen
en verantwoordelijkheden van de partners worden in deze fase geformaliseerd.
Het definitief voorstel omvat de nodige maatregelen en acties die de initiatiefnemer wil nemen om het
voorstel uit te voeren:
•
•

•

Het kan gaan om kleinschalige uitvoeringsinitiatieven of quick wins.
Het kan gaan om inrichtingswerken op particuliere of openbare gronden, zoals de uitvoering van
werken, dienstenovereenkomsten of beheerovereenkomsten in opdracht van een gemeente of
provincie, opmaak van een onderhoud- of beheerplan, of grondverwerving. De initiatiefnemer
overlegt met de verschillende partners in het project welke maatregelen relevant zijn, welke kosten
hieraan verbonden zijn en hoe de maatregel gefinancierd kan worden.
Als voor het uitwerken van de maatregelen binnen het gebied studiewerk noodzakelijk is, bereidt de
initiatiefnemer een voorstel van studieopdracht voor, in overleg met zijn partners.

Elke initiatiefnemer kan voor het uitwerken van het voorstel begeleiding krijgen door het programmateam.
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Het programmateam voorziet de volgende begeleiding gedurende een 6-tal maanden:
•
•
•
•
•
•

bijdragen aan het uitschrijven van het proces
bijdragen aan het uitschrijven van de inhoud door leveren expertise, kaartmateriaal van het beoogde
gebied, studies, …
bijdragen aan het uitschrijven van het nodige studiewerk om het project uit te voeren
bijdragen aan het formuleren van instrumenten landinrichting (kleinschalige uitvoeringsinitiatieven,
werken, dienstenovereenkomsten of beheerovereenkomsten op maat, kavelruil, …)
onderzoek of een landinrichtingsplan dan wel kleinschalige uitvoeringsinitiatieven nodig zijn voor de
uitvoering van het project.
Samenbrengen van de diverse initiatiefnemers om kennis uit te wisselen

De definitieve voorstellen van initiatieven worden afgewerkt tegen 30/9/2018.

ART. 8: VAN DEFINITIEF VOORSTEL TOT UITVOERING
De definitieve voorstellen van initiatieven worden door de VLM verwerkt tot een voorstel van
landinrichtingsproject Water-Land-Schap, dat aan de bevoegde Minister ter goedkeuring wordt voorgelegd.
Het voorstel van project omvat alle uitgewerkte initiatieven, de doelstellingen van het project, een voorstel
van het gebied dat zal bestaan uit meerdere deelgebieden in Vlaanderen, de voorstellen van maatregelen en
kleinschalige uitvoeringsinitiatieven, de nodige partners en een indicatie van de financiering die nodig is om
het project uit te voeren.
De VLM legt dat voorstel ter goedkeuring voor aan het programmateam en vraagt het advies van de
programmacommissie landinrichting op, alvorens het landinrichtingsproject voor goedkeuring voor te leggen
aan de minister van Omgeving.
Na de goedkeuring door de minister van Omgeving werken de initiatiefnemers verder aan de uitvoering van
het landinrichtingsplan binnen hun eigen gebied/initiatief. Ze komen samen met de actoren in het gebied tot
uitvoering, en kunnen daarbij (via opmaak van een landinrichtingsplan, waarvoor ze begeleiding kunnen
krijgen van het programmateam) gebruik maken van instrumenten en subsidies landinrichting voor
investeringen op particuliere gronden.

3 SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN VOOR UITVOERING VAN
DEFINITIEVE VOORSTELLEN
Een initiatief kan enkel voor subsidie in aanmerking komen na de goedkeuring van het Landinrichtingsproject
Water-Land-Schap door de minister. Subsidies landinrichting worden uitbetaald na het uitvoeren van de studie
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of maatregel waarvoor ze zijn bedoeld, en mits het voorleggen van de nodige bewijsstukken. Meer informatie
over de subsidieregeling van landinrichtingsprojecten kan bekomen worden bij de contactpersonen.
De initiatiefnemers kunnen een beroep doen op volgende subsidiemogelijkheden voor de uitvoering van hun
project:
•
•

70% voor het uitvoeren van studies (extern of intern) in voorbereiding van een landinrichtingsplan.
50% voor het uitvoeren van een kleinschalig uitvoeringsinitiatief.

Na de goedkeuring van een inrichtingsplan landinrichting (indien nodig voor de uitvoering van een complex
project):
•
•
•
•

70% voor de uitvoering van werken
50% voor dienstenovereenkomsten of beheerovereenkomsten op maat in opdracht van een gemeente
of Provincie
70% voor de opmaak van een onderhoudplan/beheerplan
50% voor grondverwerving

Deze subsidiemogelijkheden landinrichting moeten afgewogen worden t.o.v bestaande subsidiesporen. In het
landinrichtingsproject zal de nadruk liggen op de maatregelen die een meerwaarde betekenen voor de
doelstellingen van het programma Water-Land-Schap en maatregelen uitgevoerd op particuliere gronden.

4

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over het programma Water-Land-Schap en de oproep kunt u terecht bij volgende
provinciale contactpersonen:
•
•
•

Oost-Vlaanderen: Patrick Verstegen, patrick.verstegen@vlm.be
West-Vlaanderen: Liesbeth Gellinck, liesbeth.gellinck@vlm.be
Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant: Peter Schildermans, peter.schildermans@vlm.be

www.vlm.be

5 BIJLAGE: HET AANVRAAGFORMULIER
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AANVRAAGFORMULIER VOOR HET INDIENEN VAN VOORSTEL TOT
INITIATIEF IN UITVOERING VAN HET

PROGRAMMA WATER-LAND-SCHAP
oproep 2018

Naam initiatief :
Naam aanvrager :
Ontvangstdatum*:
Dossiernummer*:
*in te vullen door de Vlaamse Landmaatschappij

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
pagina 12 van 18

Reglement oproep initiatieven Water-Land-Schap

23.10.2017

TEN LAATSTE OP 1/03/2018 DIGITAAL INDIENEN BIJ :

Vlaamse Landmaatschappij
t.a.v. Liesbeth Gellinck
Velodroomstraat 28
8200 Brugge
Tel. 050 45 81 59
e-mail: Liesbeth.gellinck@vlm.be
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AANVRAAGFORMULIER
Het aanvraagformulier moet opgesteld worden conform het hiernavolgende aanvraagschema en moet digitaal
ingediend worden bij de Vlaamse Landmaatschappij ten laatste op 1/03/2018.
Een correct en volledig opgestelde fiche bespoedigt de selectie. Alle vermelde elementen moeten naar behoren
verklaard en gestaafd worden. Achtergrondinformatie kan als bijlage worden toegevoegd. De Vlaamse
Landmaatschappij kan bijkomende informatie vragen, om de jury beter in staat te stellen het project te
beoordelen.
Lees eerst het projectreglement. U kan altijd de Vlaamse Landmaatschappij om uitleg vragen.

A. IDENTIFICATIE
Identificatie van de initiatiefnemer (*doorstrepen wat niet past)
Statuut *: provincie - gemeente - bestuur - vereniging - bedrijf - burger
Naam bestuur - vereniging - bedrijf: ........................................................................................................
Naam contactpersoon: …………………………. ................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Straat en nummer: ………….........................................................................................................................
Postcode en gemeente: ............................................................................................................................
Telefoonnummer: ………….. ...................................... GSM-nummer: …………………………………………. ...........
E-mail: ……………..………………………………………………………………… ..................................................................
Website:………………………………………………………………… ................................................................................
KBO- of rijksregisternummer: ....................................................................................................................
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B. BESCHRIJVING
1. Naam :

2. Locatie van het initiatief
Beschrijf waar het initiatief zich situeert (provincie, gemeente, naam waterloop). Voeg indien mogelijk een
kaart toe als bijlage.

3. Inhoudelijke omschrijving van het initiatief
Geef een beknopte omschrijving van het initiatief en motiveer de relevantie ervan in het kader van het
programma Water-Land-Schap. Neem ook het luik samenwerking (de partners), de eventueel beoogde studies
of experimenten op die nodig zijn voor het initiatief.
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4. Beoogde Partners
Partner 1
Naam: ........................................................................................................................................................
Statuut (bestuur – vereniging en aard van de vereniging, bv VZW - bedrijf – burger): ............................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Straat en nummer: ....................................................................................................................................
Postcode en gemeente: .............................................................................................................................
Tel:. ..........................................................................
Email: .........................................................................................................................................................
Naam verantwoordelijke: ..........................................................................................................................
Rol van deze partner in het project:

Partner 2
Naam: ........................................................................................................................................................
Statuut (bestuur – vereniging en aard van de vereniging, bv VZW - bedrijf – burger): ............................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Straat en nummer: ....................................................................................................................................
Postcode en gemeente: .............................................................................................................................
Tel:............................................................................
Email: .........................................................................................................................................................
Naam verantwoordelijke: ..........................................................................................................................
Rol van deze partner binnen het project:
Voeg partners toe indien relevant.
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5.

Motivering

Beschrijf hier bondig hoe het initiatief bijdraagt aan de doelstellingen van het programma Water-Land-Schap,
zoals weergegeven in artikel 3. Maak hiervoor gebruik van de toetsing aan de evaluatiecriteria die zijn
weergegeven in artikel 5.

6.

Stappenplan, raming en financiering

Geef een summier stappenplan, een raming en mogelijke financiering van uw initiatief (welke middelen zijn
nodig voor welk doel?). Geef bij bestaande initiatieven aan welke subsidiemogelijkheden al zijn bekomen en
welke nieuwe gewenst zijn in het kader van dit project.
Het is mogelijk dat uw initiatief in deze fase nog geen stappenplan of financieringsplan omvat. Geef in dat
geval mee wat nu al bekend is en hoe het samenwerkingsverband tot een stappenplan wil komen.
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C. BIJLAGEN
Als u uw initiatief wil verduidelijken met bijlagen (eventuele toezeggingen van partners, (digitaal)
illustratiemateriaal, desgevallend visienota's, conceptplannen, publicaties, offertes…) kunt u die hier
toevoegen. Voor de verwerking van deze gegevens vragen we u deze beknopt te houden.
Geef hieronder een overzicht van de bijlagen en duid aan wat elke bijlage omvat. Benoem ook de bijlagen zelf
duidelijk.
Bijlage 1 ...... ..............................................................................................................................................
Bijlage 2 .....................................................................................................................................................
Bijlage 3 .....................................................................................................................................................
Bijlage 4 .....................................................................................................................................................
Bijlage 5 .....................................................................................................................................................
Bijlage 6 .....................................................................................................................................................

Hierbij bevestig ik (naam)
...................................................................................................................................................................
dit aanvraagformulier voor het voorstel van initiatief volledig en ter goeder trouw te hebben ingevuld.

Datum: .................................................
Functie aanvrager ...............................
Handtekening aanvrager .....................

Gelieve bij uw aanvraag ook 1 of meerdere (digitale) foto’s van uw project toe te voegen ter illustratie. De
foto’s moeten vrij zijn van rechten en gebruikt mogen worden voor de publicatie van uw initiatief op de
webpagina van het programma Water-Land-Schap. Indien mogelijk kan u hierbij al de presentatie van uw
initiatief toevoegen. Initiatiefnemers van in aanmerking komende en ontvankelijke initiatieven zullen
gevraagd worden hun initiatief voor te stellen met een korte presentatie in maart 2018.
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