REGLEMENT
OPROEP WATER-LAND-SCHAP 2.0
1 PROJECTOPROEP INITIATIEVEN WATER-LAND-SCHAP 2.0
Deze oproep kadert binnen de Blue Deal. Vlaanderen trekt extra middelen uit om op
bijkomende locaties via een realisatiegerichte, geïntegreerde aanpak ervoor te zorgen dat
meer water infiltreert en onze voorraden aangevuld worden, dat onze natuur minder snel
verdroogt, en dat meer water beschikbaar blijft voor landbouw.
De Vlaamse Landmaatschappij doet, op voorstel van het programmateam Water-LandSchap, deze oproep voor het indienen van voorstellen tot initiatieven binnen het programma
Water-Land-Schap 2.0. Het programma Water-Land-Schap is een 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 via twee paden
Pad 1: innovaties op beperkte schaal:
In het kader van Water-Land-Schap 2.0 wordt een oproep gelanceerd naar vernieuwende
initiatieven die een positieve impact hebben op water, landbouw en landschap en waarbij
nieuwe technieken, methodes, samenwerkingsvormen of een nieuwe combinatie van
bestaande technieken worden uitgetest op beperkte schaal. Deze initiatieven hoeven niet
direct een gans gebied te beslaan of door een volledige gebiedscoalitie gedragen te worden,
maar moeten toch verder gaan dan één plek en uitvoering door één persoon. Het beoogde
resultaat van deze steun is in eerste instantie de concrete realisatie van het initiatief op
terrein maar wil ook de coalitievorming die daarvoor nodig is stimuleren en daarmee
eventueel de kiem leggen voor latere gebiedscoalities. Deze initiatieven moeten uitgevoerd
zijn binnen de twee jaar na toekenning van de subsidie.
Pad 2: droogte robuuste inrichting van een gebied:
Via dit pad kunnen voorstellen tot initiatieven ingediend worden voor de droogterobuuste
inrichting van een open ruimte gebied door een lokale gebiedscoalitie. Een voorstel van
initiatief omvat een korte beschrijving van de droogteproblematiek in het gebied, de vorm
van samenwerking die er is of tot stand komt (lokale coalitie) en op welke manier de
uitvoering van de droogtemaatregelen op terrein concreet vorm zal krijgen.

de globale procedure van de oproep
a. Pitch/Voorstellingsronde na indiening
Voor beide paden krijgen de indieners tijdens een pitch of voorstellingsronde de kans om
hun initiatief voor te stellen aan een jury, die samengesteld wordt uit een afvaardiging van
het programmateam Water-Land-Schap, desgevallend aangevuld met door hen gekozen
experten op vlak van water, landbouw en landschap. Als er veel aanvragen zijn, kan het
programmateam een preselectie doorvoeren en slechts een deel van de voorstellen toelaten
tot de pitch/voorstellingsronde.
Vlaamse administraties die vertegenwoordigd zijn in het programmateam, onthouden zich
bij de beoordeling van projecten waaraan zij zelf aan participeren.
b. Selectie van de pad 1 projecten (totaal beschikbaar subsidiebudget begroot op 3
miljoen euro)
Voor pad 1 selecteert de jury de beste voorstellen, die – na goedkeuring van het voorziene
budget – onmiddellijk in uitvoering worden gesteld. Het maximale subsidiebudget per
project wordt gelimiteerd op 200.000 euro.
c. Selectie van de pad 2 projecten (totaal beschikbaar subsidiebudget begroot op 10
miljoen euro)
Ook voor pad 2 selecteert de jury de beste voorstellen. De geselecteerde voorstellen krijgen
10 maanden de tijd om hun initiatief gedetailleerder uit te werken in een gebiedsprogramma
met concrete uitvoeringsmaatregelen (overzicht van geplande maatregelen in het gebied
m.b.t. de aanpak van droogte en waterschaarste). De VLM voorziet hierbij ondersteuning via
de aanstelling van een bureau dat onmiddellijk na de selectie de geselecteerde
initiatiefnemers inhoudelijk kan ondersteunen. Ook de organisaties van het programmateam
bieden in een begeleidingstraject specifieke inhoudelijke ondersteuning.
De jury stelt deze gebiedsprogramma’s vast, die – na goedkeuring van het voorziene budget
– onmiddellijk in uitvoering worden gesteld. Voor de concrete uitvoering van het
gebiedsprogramma heeft de initiatiefnemer 2 opties:
- De initiatiefnemer wenst geen gebruik te maken van de instrumenten van het
decreet landinrichting en start onmiddellijk de uitvoering.
- De initiatiefnemer wenst gebruik te maken van de instrumenten van het decreet
landinrichting en maakt daarvoor één of meerdere inrichtingsnota’s op. Voor de
onderdelen waarvoor geen instrumenten van het decreet landinrichting nodig zijn,
start de uitvoering onmiddellijk.
2 CONCRETE PROCEDURE

ART. 1: WIE KAN EEN VOORSTEL INDIENEN?
Voor pad 1 (innovaties op beperkte schaal) is de doelgroep zeer breed en kunnen zowel
bedrijven, lokale overheden, verenigingen, studiebureaus, onderzoeksinstellingen,
particulieren, studenten,…. een voorstel indienen. De belangrijkste voorwaarde is dat het
voorstel verder gaat dan de uitvoering van een maatregel op één plek en uitvoering door

één persoon. Het beoogde resultaat van deze steun is in eerste instantie de concrete
realisatie van droogtemaatregelen op het terrein maar wil ook de coalitievorming die
daarvoor nodig is stimuleren en daarmee de kiem leggen voor latere gebiedscoalities. Het
kan enerzijds gaan om een volledig nieuwe maatregel, een echte innovatie, die de indiener
van het voorstel wenst uit te proberen op terrein. Anderzijds kan het gaan om het opschalen
van een bestaande droogtemaatregel, waarbij de innovatie minder in de maatregel zelf zit
maar eerder in de opschaling ervan.
De projectsubsidie is in beide gevallen in hoofdzaak gericht op de uitvoering (bv. plaatsen
van stuwen, aanleg en beplanten van infiltratiegebieden) maar kan ook voor een deel
aangewend worden om de samenwerking tussen de betrokken actoren op te zetten om de
uitvoering mogelijk te maken. Het totale subsidiebedrag voor elk pad 1 project kan
minimum 50.000 euro en maximum 200.000 euro bedragen, waarvan maximaal 25% kan
besteed worden aan studie of coalitievorming. De subsidie zelf kan maximaal 80% bedragen
van het totale projectbedrag. Onder projectbedrag wordt verstaan: de uitgaven die worden
gedaan om externe dienstverleners of aannemers te vergoeden voor hun prestaties
(bedragen inclusief BTW), om gronden aan te kopen, … Eigen prestaties (bijvoorbeeld inzet
van eigen personeel of ter beschikking stellen van gronden voor de uitvoering van het
project) kunnen niet in rekening worden gebracht. De indiener van het voorstel moet dus
minstens op zoek gaan naar 20% restfinanciering. De realisatie van de maatregelen moet
bovendien mogelijk zijn binnen de twee jaar nadat de subsidie is toegekend, dit is een
belangrijke voorwaarde bij de toekenning van de subsidie. Maatregelen die kunnen genieten
van bestaande steunregelingen (Niet Productieve Investeringen, Vlaiosteun, RIOsubsidies,…) komen niet in aanmerking voor subsidies Water-Land-Schap. De initiatieven
moeten de wettelijke verplichtingen ook overstijgen. Een buffer of infiltratievoorziening die
wettelijk verplicht is, komt niet voor subsidies in aanmerking.
Voor pad 2 (droogte robuuste gebiedsinrichting) moet een lokale gebiedscoalitie bestaan of
tot stand komen die gezamenlijk de schouders zet onder de uitwerking. Een initiatief kan
ingediend worden door bijvoorbeeld een samenwerking tussen landbouwers of
landbouwersverenigingen, eigenaars, gemeenten of provincies, (lokale) waterbeheerders,
verenigingen, ondernemers, organisaties en particulieren. De instantie of persoon die een
initiatief indient of trekt, wordt in dit reglement voortaan initiatiefnemer genoemd. Op het
moment van de eerste indiening van het voorstel, moet de coalitie nog niet volledig
gevormd zijn maar geeft de initiatiefnemer een indicatie van de beoogde coalitie. Tijdens de
opmaak van het gebiedsprogramma kan gelijktijdig gewerkt worden aan de coalitievorming.
Bij de indiening van het gebiedsprogramma moet elke coalitie minstens uit vier partijen
bestaan:
- 1 of meerdere lokale besturen (gemeenten, provincies, …),
- 1 of meerdere waterbeheerders,
- 1 landschaps- of natuurbeherende vereniging
- landbouwer(s) of landbouworganisaties of eigenaars van landbouwgronden.
Vlaamse administraties kunnen deel uitmaken van een coalitie, maar komen niet voor
subsidies in aanmerking.
De subsidie voor een gebiedsprogramma bedraagt minimaal 500.000 euro en maximaal
1.500.000 euro. Het totale subsidiebedrag zelf bedraagt maximaal 80% van de totale
uitvoeringskost van het gebiedsprogramma. Onder projectkost wordt verstaan: de uitgaven

die worden gedaan om externe dienstverleners of aannemers te vergoeden voor hun
prestaties (bedragen inclusief BTW), om gronden aan te kopen, … Eigen prestaties
(bijvoorbeeld inzet van eigen personeel of ter beschikking stellen van gronden voor de
uitvoering van het project) kunnen niet in rekening worden gebracht. De initiatiefnemer
moet dus minstens op zoek gaan naar 20% restfinanciering. De realisatie van de maatregelen
in het gebiedsprogramma waarvoor subsidie wordt aangevraagd, moet bovendien mogelijk
zijn binnen de vier jaar nadat de subsidie is toegekend, dit is een belangrijke voorwaarde bij
de toekenning van de subsidie. Maatregelen die kunnen genieten van reguliere steun komen
niet in aanmerking voor deze steun.
De initiatiefnemer kan daarnaast gebruik maken van een eenmalig budget van 100.000 euro
voor procesbegeleiding om enerzijds de coalitie tot stand te brengen en anderzijds de
uitvoering op terrein te realiseren. Hiervoor mag eigen personeel worden ingezet, uiteraard
voor zo ver dit al niet via andere subsidies van de Vlaamse overheid wordt gefinancierd. Dit
budget wordt ter beschikking gesteld in 2 schijven:
-

Een eerste schijf (25.000 euro) wordt uitbetaald aan alle coalities die worden
geselecteerd om een gebiedsprogramma op te stellen
Een tweede schijf (75.000 euro) wordt uitbetaald aan de coalities die een
kwaliteitsvol uitvoeringsprogramma opmaakten en waarvan de Vlaamse Regering het
gebiedsprogramma goedkeurde.

ART. 2: HOE WORDT EEN VOORSTEL INGEDIEND?
De initiatiefnemer dient het voorstel voor een initiatief volgens pad 1 of pad 2 in door ten
laatste op zaterdag 31 juli 2021 12u het volledig ingevulde en ondertekende
aanvraagformulier (zie bijlagen) digitaal in te dienen bij de Vlaamse Landmaatschappij , via
email naar waterlandschap@vlm.be.
De ingediende initiatieven worden vervolgens 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 begin september aan de jury gebracht wordt.
ART. 3: WELKE INITIATIEVEN KOMEN IN AANMERKING?
Zowel voor de pad 1 als de pad 2 voorstellen moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn:
• Het initiatief is afgestemd op de doelstellingen van het Decreet Integraal Waterbeleid en
geeft in het bijzonder invulling aan de uitgangspunten van de Blue Deal om meer water te
laten infiltreren, onze watervoorraden aan te vullen waardoor natuur minder snel verdroogt
en meer water beschikbaar blijft voor de landbouw :
- het verbeteren of herstellen van oppervlaktewater- en grondwaterlichamen teneinde
een goede toestand van die waterlichamen te bereiken;
- het voorkomen en verminderen van de verontreiniging van oppervlakte- en
grondwater;
- een duurzaam beheer van de watervoorraden, m.i.v. een duurzame watervoorziening
en een duurzaam watergebruik;

-

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 voldoet aan de volgende drie kernkwaliteiten van omgevingskwaliteit en
draagt bij tot een robuust watersysteem, een duurzame landbouw en een kwalitatief
landschap :
- het nastreven van een robuust watersysteem (bodem en waterlopen inrichten en
beheren met het oog op klimaatverandering);
- het voorzien van duurzame voedselproductie (gezond voedsel produceren waarbij de
natuurlijke hulpbronnen voor de toekomst behouden blijven);
- 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.
- het initiatief draagt bij tot de adaptatie aan de gevolgen van droogte en het verhogen
van de waterbeschikbaarheid voor voedselproductie en het waterecosysteem en/of
het vermijden van of omgaan met verzilting;
- het initiatief draagt bij tot een omgeving waarin water geborgen wordt op plaatsen
waar het landschap dit toelaat, in combinatie met het aanleggen van een
watervoorraad voor landbouwteelten of in combinatie met preventie tegen
overstromingen in bebouwde gebieden of gebieden met specifieke teelten;
- 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;
- Het initiatief bevordert de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit (nutriënten,
pesticiden,…);
- 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.
• Het initiatief moet in overeenstemming zijn met doelstellingen van goedgekeurde (nog
geldende) beleidsdocumenten van Vlaams, provinciaal of gemeentelijk niveau en de
strategische visie van het beleidsplan Ruimte Vlaanderen.
• Het initiatief mag reeds opgestart zijn, als de meerwaarde om het in te dienen
gemotiveerd wordt.
• Een initiatief kan niet louter uit studiewerk bestaan, maar moet voornamelijk maatregelen
op het terrein omvatten.
Gebieden die opgenomen zijn in het reeds lopende Water-Land-Schap programma kunnen
geen aanvullende pad 2 voorstellen (gebiedsinrichting) voor het betreffende gebied
indienen. Er wordt uitdrukkelijk voor gekozen om voor pad 2 een nog grotere spreiding over
Vlaanderen te bekomen en de ontwikkeling van nieuwe, bijkomende gebieden te
ondersteunen.

Het programmateam stelde onder meer op basis van de ervaringen in het reeds lopende
Water-Land-Schap programma een inspiratiegids samen die goede voorbeelden bundelt van
initiatieven/maatregelen die kunnen worden ondersteund. Deze inspiratiegids is beschikbaar
voor de indieners.
ART. 4: WELKE AANVRAGEN ZIJN ONTVANKELIJK ?
Voor pad 1 voorstellen en pad 2 voorstellen is een specifiek aanvraagformulier ter
beschikking (zie bijlagen). Een voorstel is ontvankelijk als het aanvraagformulier volledig is
ingevuld en tijdig is ingediend (voor zaterdag 31 juli om 12 uur).
De initiatiefnemer kan voor eventuele vragen bij het invullen van het aanvraagformulier
terecht bij waterlandschap@vlm.be.
De subsidiërende overheid heeft, in elke fase van de subsidieprocedure, de mogelijkheid om
de initiatiefnemer uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane
strafrechtelijke uitspraak of door het opleggen van een bestuurlijke geldboete waartegen
geen beroep meer mogelijk is, veroordeeld werd voor een misdrijf of inbreuk waardoor zijn
professionele integriteit wordt aantast tot vijf jaar voor de initiatiefnemer zich inschreef en
gedurende de loop van het gesubsidieerde project.
De niet-naleving van strafrechtelijk of administratiefrechtelijk sanctioneerbare milieu- en
sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf of inbreuk te zijn waardoor de
professionele integriteit wordt aantast.
Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest, of
door het opleggen van een bestuurlijke geldboete waartegen geen beroep meer mogelijk is,
kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.
De initiatiefnemer vermeldt bij het inschrijven de in kracht van gewijsde gegane
strafrechtelijke uitspraken of opgelegde bestuurlijke geldboeten waartegen geen beroep
meer mogelijk is, voor een misdrijf of inbreuk waardoor zijn professionele integriteit wordt
aantast tot vijf jaar voor de datum van inschrijving.
Wanneer de misdrijven of inbreuken plaatsvinden nadat de subsidies geheel of gedeeltelijk
werden uitbetaald, zal een terugvordering gebeuren van de reeds betaalde sommen. De
initiatiefnemer is verplicht die sommen binnen de 30 dagen nadat hij hierom werd verzocht
terug te betalen.
ART. 5: DE BEOORDELINGSCRITERIA
De beoordelingscriteria zijn :
1. De mate waarin het initiatief bijdraagt aan de doelstellingen vermeld in artikel 3;
2. De mate waarin het initiatief om een innovatie gaat (voor pad 1) en droogte robuuste
inrichting van een gebied beoogt (voor pad 2);
3. De mate waarin het initiatief de betrokkenheid van de diverse actoren 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 en een actieve rol wenst op te nemen om de eigen
ervaringen in het kader van het initiatief met derden te delen;

5. De mate waarin het initiatief tijdig realiseerbaar is : binnen 2 jaar voor pad 1 en binnen 4
jaar voor pad 2;
6. 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;
7. De mate waarin het initiatief geïntegreerde oplossingen voorstelt op gebiedsniveau die
rekening houden met gevolgen van klimaatverandering en op lange termijn een duurzaam
beheer van het watersysteem mogelijk maken.
8. De mate waarin het financieringsplan realistisch is.
9. De mate waarin realiseerbare kwantitatieve doelstellingen worden vooropgesteld (in
relatie tot de kostprijs van de maatregel):
- de vooropgestelde waterbesparing (in absolute cijfers of de vermindering van het
onttrokken grondwater- of oppervlaktewater)
- de vooropgestelde bijkomende infiltratie
- de vooropgestelde bijkomende buffering
- de vooropgestelde verbetering van de kwaliteit van de waterbronnen
- in voorkomend geval : het vooropgestelde natuur- of landschapsherstel.
10. De mate waarin duurzame instandhouding van de gerealiseerde maatregelen
gegarandeerd kan worden.
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) het Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA),
het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en Architecture Workroom Brussels (AWB).
De jury bestaat uit leden voorgedragen door het programmateam en desgevallend uit
externe experten.
Vlaamse administraties die vertegenwoordigd zijn in het programmateam, onthouden zich
bij de beoordeling van projecten waaraan zij zelf participeren.
De beoordeling verloopt in volgende stappen
Het programmateam gaat na of de voorstellen in aanmerking komen (artikel 3), ontvankelijk
zijn (artikel 4) en doet, in het geval er veel voorstellen zijn, een eerste preselectie. Bij deze
preselectie kan ook een evenwichtige spreiding in Vlaanderen en over initiatiefnemers een
factor zijn. Ze stelt de resterende voorstellen ter beschikking aan de jury en nodigt de
betrokken initiatiefnemers uit voor een presentatie aan de jury op een nader te bepalen
datum in begin september 2021. De initiatiefnemer moet daarvoor samen met de aanvraag
een korte presentatie van het initiatief voorbereiden.
De jury beoordeelt deze voorstellen (volgens de beoordelingscriteria in artikel 5) en stelt een
gemotiveerd juryverslag ter beschikking aan het programmateam met :
- de projecten die voor goedkeuring in aanmerking komen, inclusief een rangschikking;

-

de projecten die niet voor goedkeuring in aanmerking komen.

Het programmateam maakt op basis van het juryverslag een selectie van goedgekeurde
voorstellen. Het programmateam kan hierbij slechts delen van een voorstel selecteren of tot
een bundeling van voorstellen overgaan. De selectie van goedgekeurde voorstellen worden
overgemaakt aan de Minister die
- voor pad 1 de projecten goedkeurt die voor subsidiëring in aanmerking komen;
- Voor pad 2 beslist welke voorstellen verder kunnen uitgewerkt worden tot een
gebiedsprogramma.
Het programmateam brengt de initiatiefnemers op de hoogte van de beslissing over hun
voorstellen tot initiatief.
ART. 7: VERVOLGTRAJECT PAD 1
Voor de geselecteerde pad 1 voorstellen worden de nodige kredieten vastgelegd en kan de
uitvoering aansluitend van start gaan. Uiteraard houdt de indiener hierbij rekening met de
eventuele aanbevelingen uit de jurering.
De maatregelen worden volledig voorbereid en uitgevoerd door de indieners.
De indieners presenteren hun vorderingen en resultaten op regelmatige basis aan de leden
van het programmateam en wisselen de ervaring omtrent hun maatregelen uit met de
andere Water-Land-Schapsinitiatieven. Het programmateam volgt de uitvoering van het
projectvoorstel op. De uitvoering moet binnen de 2 jaar gerealiseerd zijn.
ART. 8: VERVOLGTRAJECT PAD 2
De geselecteerde initiatiefnemers voor pad 2 werken tegen juni 2022 een definitief voorstel
van gebiedsprogramma uit. Het definitief voorstel omvat zowel procesmatige aspecten
(samenstelling van de coalitie conform de vereisten met een verduidelijking van de rollen en
verantwoordelijkheden van de verschillende partners) als de uitvoeringsmaatregelen
(beschrijving van de maatregelen, welke kosten hieraan verbonden zijn en hoe de maatregel
gefinancierd kan worden, concrete acties om de maatregel uit te voeren).
De initiatiefnemer brengt hiervoor de actoren in het gebied samen en komt samen met hen
tot een definitief voorstel van gebiedsprogramma. De coalities worden bij de uitwerking van
het definitief voorstel ondersteund door een bureau dat door de VLM wordt aangesteld. De
ontwikkeling van het definitief voorstel wordt opgevolgd door een kwaliteitskamer (groep
van externe experten) die de overeenstemming van de voorstellen met de doelstellingen van
de Blue Deal en het programma bewaken en door hun adviezen en suggesties de kwaliteit
van de voorstellen naar een zo hoog mogelijk niveau tillen.
De definitieve voorstellen worden voor advies voorgelegd aan de kwaliteitskamer. Het
programmateam maakt een portfolio van gebiedsprogramma’s op, rekening houdend met
het advies van de kwaliteitskamer, de ingediende voorstellen en de beschikbare middelen.
Het programmateam legt deze portfolio ter goedkeuring voor aan de Minister. De VLM
informeert de initiatiefnemers over de toegekende subsidies.

Na de goedkeuring door de Vlaamse Regering werken de initiatiefnemers aan de uitvoering
van hun gebiedsprogramma. Ze komen samen met de actoren in het gebied tot uitvoering,
en kunnen daarbij (als een inrichtingsnota wordt opgesteld) gebruik maken van
instrumenten landinrichting (spoor 2). De VLM maakt in overleg met het programmateam
een reglement op dat de verdere uitvoering van de projecten opgenomen in de portfolio
regelt.
De uitvoering van de gesubsidieerde maatregelen van de gebiedsprogramma’s moet binnen
een termijn van 4 jaar vanaf de toekenning van de subsidie door de Vlaamse Regering
worden voltooid.

3 SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN VOOR UITVOERING VAN DEFINITIEVE VOORSTELLEN

De subsidies worden verleend door de minister van Omgeving of door de Vlaamse Regering.
De subsidies moeten compatibel zijn met de geldende regels inzake staatssteun. Dubbele
subsidies zijn niet mogelijk.
De initiatiefnemers voor pad 1 kunnen een beroep doen op volgende subsidiemogelijkheden
voor de uitvoering van hun project:
• 80% voor de uitvoering van werken met inbegrip van aankoop van materiaal
• 50% voor vergoedingen aan particulieren (bijvoorbeeld voor waardeverlies van gronden,
voor aangepast beheer, …)
•50% voor grondverwerving
•50% voor studies en procesbegeleiding die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van
maatregelen en dit voor maximum 25% van het totale subsidiebudget van het project.
Deze subsidies worden uitbetaald na de realisatie van de werken, de verwerving van de
gronden, het uitvoeren van de engagementen voorzien in de diensten- of
beheerovereenkomsten, het uitvoeren van de studie of procesbegeleiding. Dit kan gefaseerd
gebeuren, meer bepaald telkens nadat de realisatie van een deelproject op het terrein is
voltooid. De initiatiefnemer stelt hiervoor de nodige stavende stukken ter beschikking.
De initiatiefnemers voor pad 2 kunnen een beroep doen op volgende subsidiemogelijkheden
voor de uitvoering van hun project:
• 80% voor de uitvoering van werken met inbegrip van aankoop van materiaal
• 50% voor vergoedingen aan particulieren (bijvoorbeeld voor waardeverlies van gronden,
voor aangepast beheer, …)
•50% voor grondverwerving
•50% voor studies die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van maatregelen en dit voor
maximum 10% van het totale subsidiebudget van het gebiedsprogramma.
Deze subsidies worden uitbetaald na de realisatie van de werken, de verwerving van de
gronden, het uitvoeren van de engagementen voorzien in de diensten- of
beheerovereenkomsten en het uitvoeren van de studie. Dit kan gefaseerd gebeuren, meer
bepaald telkens nadat de realisatie van een deelproject op het terrein is voltooid. De
initiatiefnemer stelt hiervoor de nodige stavende stukken ter beschikking.

Daarnaast kunnen de coalities die geselecteerd worden binnen pad 2 in aanmerking komen
voor een ondersteuningsbudget van maximaal 100.000 euro per project dat benut kan
worden voor algemene kosten inzake projectmanagement. Dit budget wordt als voorschot
uitgekeerd in twee fasen:
-

Een eerste schijf (25.000 euro) wordt uitbetaald aan alle coalities die worden
geselecteerd om een gebiedsprogramma op te stellen
Een tweede schijf (75.000 euro) wordt uitbetaald aan de coalities die een
kwaliteitsvol uitvoeringsprogramma opmaakten en waarvan de Vlaamse Regering het
gebiedsprogramma goedkeurde.

Op het einde van het project moeten de nodige stavende stukken m.b.t. de besteding
worden voorgelegd. Als het ondersteuningsbudget niet integraal werd benut, moet het
resterende saldo worden terugbetaald.
De initiatiefnemers verwijzen bij communicatie over maatregelen die medefinanciering
krijgen in het kader van Water-Land-Schap steeds naar Water-Land-Schap en de Blue Deal en
gebruiken actief het Nederlands, minstens in communicatie naar het publiek.

4 MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over het programma Water-Land-Schap en de oproep kunt u terecht
bij waterlandschap@vlm.be of telefonisch bij projectleider Liesbeth Gellinck (0493 09 87
47).

