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Verslag aan de Provincieraad 

betreft Provinciaal Plattelandsbeleid 

Aangepast Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse 

platteland na wijziging Vlaams Programmadocument 

Plattelandsontwikkeling 

verslaggever Alexander Vercamer 

Mevrouwen en mijne Heren, 

Het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse Platteland (2014 – 2020) dient 
aangepast te worden aan het gewijzigde Vlaams Programmadocument 
Plattelandsontwikkeling (PDPO III), goedgekeurd door de Europese Commissie 
d.d. 4 december 2015. 
 
De voor de provincie relevante wijzigingen van het PDPO lll hebben 
voornamelijk betrekking op de maatregel 'Versterken omgevingskwaliteit en 
vitaliteit van het platteland', in uitvoering van artikel 20 van Verordening nr. 
1305/2013: 

1. herwerking van de maatregel 'Omgevingskwaliteit' in functie van de 

investeringsfocus van artikel 20 van de verordening 1305/2013 in een 

aangepaste maatregel: 'Versterken van omgevingskwaliteit en vitaliteit 

van het platteland door investeringen'; 

2. de toevoeging van een nieuwe maatregel gebaseerd op artikel 35 van 

Verordening 1305/2013: 'Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van 

het platteland door samenwerking'. 

Door de opbouw van het Uitvoeringsplan, heeft dit ook een sterke invloed op 
de maatregel ‘Platteland Plus’. 
 
Deze nota omvat twee delen: 

 Traject tot wijziging van het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse 

platteland  

 De (gewijzigde) inhoud van het gewijzigde Uitvoeringsplan voor het 

Oost-Vlaamse platteland (zie ook Bijlage 1) 

A. Traject tot wijziging van het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse 
platteland 
 
Op 3 september 2014 werd de nieuwe situatieschets van het Oost-Vlaamse 
platteland, samen met een vernieuwde vorm van samenwerking tussen de 
Provincie Oost-Vlaanderen, Vlaanderen en Europa enerzijds en de 
uitvoeringsprogramma's van Platteland Plus en ‘de versterking van 
omgevingskwaliteit en vitaliteit op het platteland’ en ‘plattelandsontwikkeling 
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door samenwerking met de stedelijke omgeving voor de periode 2014 -2020’ 
goedgekeurd. Deze was gebaseerd op het Vlaams Programmadocument voor 
Plattelandsontwikkeling (PDPO). 
 
Het Vlaams Programmadocument Plattelandsontwikkeling (PDPO) geeft 
uitvoering aan Pijler ll van het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid 
(GLB) door middel van het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO- Verordening (EU) Nr. 1305/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013).  
Op 24 april 2014 werd het door Vlaanderen goedgekeurde ontwerp van het 
Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling ingediend bij de Europese 
Commissie.  
Op 13 februari 2015 gaf de Europese Commissie haar goedkeuring aan dit 
Programmadocument, maar wel met de bemerking dat de maatregel 
'Versterken van de omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland' van het 
programmadocument herwerkt moet worden conform artikel 20 van 
Verordening nr. 1305/2013. 
 
De dienst Landbouw en Platteland heeft op 10 december 2015 een e-mail van 
de VLM betreffende de goedkeuring van de wijzing van het Vlaams 
Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) door de Europese 
Commissie d.d.2015-12-04, ontvangen. Deze wijziging heeft onder meer 
betrekking op het gebiedsgericht plattelandsbeleid dat door het 
provinciebestuur wordt begeleid. 
 
De voor de provincie relevante wijzigingen van het PDPO lll hebben 
voornamelijk betrekking op de maatregel 'Versterken omgevingskwaliteit en 
vitaliteit van het platteland', in uitvoering van artikel 20 van Verordening nr. 
1305/2013: 

1. herwerking van de maatregel 'Omgevingskwaliteit' in functie van de 

investeringsfocus van artikel 20 van de verordening 1305/2013 in een 

aangepaste maatregel: 'Versterken van omgevingskwaliteit en vitaliteit 

van het platteland door investeringen' 

2. de toevoeging van een nieuwe maatregel gebaseerd op artikel 35 

van Verordening 1305/2013: 'Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit 

van het platteland door samenwerking' 

Om efficiëntieredenen werd bij het opstellen van het Uitvoeringsplan voor het 
Oost-Vlaamse platteland in 2014 beslist om de inhoud en voorwaarden van 
Platteland Plus en de projectoproepen voor de versterking van de 
omgevingskwaliteit en de vitaliteit op het platteland gelijkaardig op te stellen. 
Het gevolg is dat door de bovenstaande wijzigingen ook de maatregel 
Platteland Plus aangepast dient te worden. Platteland Plus is het resultaat 
tussen Vlaanderen en de Provincies om een gelijkaardig budget als de vorige 
programmaperiode voor de gebiedsgerichte plattelandswerking te blijven 
voorzien. 
 
B. De (gewijzigde) inhoud van het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse 
Platteland 'Buitengoed, Goed buiten' (integrale tekst, zie bijlage 1) 
 
De rol van PDPO III en Platteland Plus in het plattelandsbeleid. 
Het eerste deel toont aan hoe de gebiedsgerichte werking binnen PDPO III en 
Platteland Plus vorm krijgt binnen 3 subsidiekanalen: 
 

1. Provinciale plattelandsprojecten – 3 maatregelen:  

‘Projectoproepen voor de versterking van de omgevingskwaliteit en de 
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vitaliteit op het platteland door samenwerking’ 

‘Projectoproepen voor de versterking van de omgevingskwaliteit en de 

vitaliteit op het platteland door investering’  

‘Platteland Plus’ (Deze laatste valt niet onder PDPO, zie supra); 

2. De LEADER-werking  – 4 maatregelen; 

3. Plattelandsontwikkeling door samenwerking met de stedelijke 

omgeving– 1 maatregel. 

De situatieschets en uitvoeringsprogramma’s van het Oost-Vlaamse 
platteland. 
Bij het opstellen van de inhoudelijke thema's werden het Vlaams 
Plattelandsbeleidsplan (2013 – 2015) en de Vlaamse maatregelenfiches voor 
PDPO III gebruikt als leidraad om tot de inhoudelijke hoofdlijnen te komen.  
Om tot een correcte en uitgebreide situatieschets te komen worden recente 
beleidsdocumenten gehanteerd en verschillende werkgroepen binnen de 
provincie gehouden. 
 
De situatieschets is een thematische handleiding om een overzicht te krijgen 
van alle prioriteiten op het Oost-Vlaamse platteland. Deze komt overeen met 
het reguliere Provinciale beleid zoals gesteld in het Meerjarenplan en werd 
omgezet voor het uitvoeringsprogramma (zie verder) in specifieke doelen en 
acties.  
 
Na de situatieschets wordt er duidelijk gemaakt waarop er via de 
uitvoeringsprogramma’s kan worden ingezet, via –tegenover het vorige 
document- vereenvoudigde acties. Aan de hand van de situatieschets en de 
mogelijkheden, die vastgelegd werden door Europa en Vlaanderen, binnen 
Platteland Plus en Omgevingskwaliteit werden binnen elk thema specifieke 
doelen en acties uitgewerkt. Verder werd er rekening gehouden met het beleid 
van andere overheden en de bevoegdheden van de Provincies. Dit heeft als 
gevolg dat er niet op de integrale Oost-Vlaamse situatieschets kan ingezet 
worden. De acties werden aan de hand van de verzamelde informatie op een 
gerichte manier opgesteld. Dit heeft de voordelen dat er geen al te grote 
versnippering van de middelen is en dat achteraf de realisaties goed opgevolgd 
kunnen worden.  
 
Nadat de nieuwe regelgeving vanuit Europa en Vlaanderen werd 
verkregen, werden deze acties hieraan aangepast en terzelfdertijd sterk 
vereenvoudigd door herhaalde voorwaarden, voorbeelden,… te 
schrappen. Hierbij werd maximaal gelet op de continuïteit van het beleid. 
De inhoudelijke wijzigingen zijn hierdoor minimaal. 
 
De beleidsmatige wijzigingen voor de provincie Oost-Vlaanderen zijn door 
het volgen van de nieuwe regelgeving én het vereenvoudigen van het 
document de volgende: 

 De acties “Ontwikkelen van nieuwe vormen van (inclusieve) 

buitenschoolse opvang, met nadruk op het plattelandskarakter.” en 

“Stimuleren van nieuwe typen van (samen)wonen op het platteland, 

waar wettelijk mogelijk, door pilootprojecten en sensibilisatieacties.” 

wordt geschrapt wegens niet conform aan PDPO III. 

 De actie rond Trage Wegen wordt geschrapt wegens te complex voor 

een te laag mogelijk budget (minder dan 5000 euro). Trage Wegen 

kunnen nog steeds deel uitmaken van een groter project. 

 Voorheen was er per actie een verplicht type van samenwerking tussen 

(het grondgebied van) gemeenten aan de hand van de classificatie of 
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ruraal karakter van deze gemeenten. Deze voorwaarde wordt gewijzigd 

naar een algemene verplichting tot samenwerking tussen 

projectpromotoren, copromotoren en/of partners. Dit is geldig bij de 

maatregelen ‘Platteland Plus’ en ‘Projectoproepen voor de versterking 

van de omgevingskwaliteit en de vitaliteit op het platteland door 

samenwerking’. 

 De maatregel ‘Projectoproepen voor de versterking van de 

omgevingskwaliteit en de vitaliteit op het platteland door investering’ 

heeft een sterk afwijkende reglementering gekregen qua 

uitvoeringsgebied en mogelijk in te dienen kosten. 

 Gent, Aalst en Sint-Niklaas kunnen geen projecten indienen en/of 

deelnemen als promotor of copromotor aan een project, met een enkele 

uitzondering bij de eenmalige oproep ‘Plattelandsontwikkeling door 

samenwerking met de stedelijke omgeving’. 

 De regel dat maximaal 5% van de middelen binnen Platteland Plus naar 

de provincie Oost-Vlaanderen kan gaan is niet meer geldig. 

De wijzigingen hebben geen financiële implicaties. Het beschikbare budget 
voor de oude maatregel ‘Projectoproepen voor de versterking van de 
omgevingskwaliteit en de vitaliteit op het platteland’ wordt verdeeld over de 
herwerkte maatregelen ‘Projectoproepen voor de versterking van de 
omgevingskwaliteit en de vitaliteit op het platteland door samenwerking’ en 
Projectoproepen voor de versterking van de omgevingskwaliteit en de vitaliteit 
op het platteland door investering’ 

 
Voor een detailoverzicht van wijzigingen kunnen de acties en doelen, samen 
met indieningsvoorwaarden in Bijlage 1 geraadpleegd worden. 
 
 
Kan u akkoord gaan met het onderstaande en kan in voorkomend geval 
het bijgevoegde Raadsbesluit ondertekend worden. 
 

- Het aangepaste Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse platteland  

(2014 -2020; Bijlage 1), naar de wijzigingen in het Vlaams 

Programmadocument Plattelandsontwikkeling (PDPO III), 

goedgekeurd door de Europese Commissie d.d. 4 december 2015? 

Gent, . 

namens de Deputatie: 

de provinciegriffier, de bevoegde gedeputeerde, 
Albert De Smet Alexander Vercamer 
 


