
 

109734912 

  

directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking 
dienst Landbouw & Platteland  

Provincieraadsbesluit 

betreft Provinciaal Plattelandsbeleid 

Aangepast Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse 

platteland na wijziging Vlaams Programmadocument 

Plattelandsontwikkeling 

verslaggever Alexander Vercamer 

1.   Feitelijke en juridische gronden 
Artikel 42 van het provinciedecreet, 
 
Sinds 2002 is het provinciebestuur betrokken bij de uitvoering van 

verschillende Europese doelstellingen in het Plattelandsbeleid.  

Goedkeuring door de provincieraad d.d. 3 september 2014 van 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 door samenwerking met de stedelijke omgeving voor 

de periode 2014 -2020. Deze vormen samen het Uitvoeringsplan voor het 

Oost-Vlaamse platteland.; 

De wijziging van het Vlaams Programmadocument voor 

Plattelandsontwikkeling in Vlaanderen 2014 – 2020 (PDPOIII), in het kader van 

het ELFPO in uitvoering van de op 13 februari 2015 gestelde opmerkingen 

door de Europese Commissie bij goedkeuring van dit Programmadocument: 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 goedkeuring door de Europese Commissie d.d. 4 december 2015 

van het gewijzigde Vlaams Programmadocument Plattelandsontwikkeling 

(PDPO III); 

De voor de provincie relevante wijzigingen van het PDPO lll hebben 

betrekking op de maatregel 'Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het 

platteland', in uitvoering van artikel 20 van Verordening nr. 1305/2013. 

Enerzijds de 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'. Anderzijds de toevoeging van een nieuwe 
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maatregel gebaseerd op artikel 35 van Verordening 1305/2013: 'Versterken 

omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking'. 

2.   Motivering 

Inhoudelijke en technische wijzigingen zijn nodig om projectoproepen te 

kunnen lanceren conform de reglementering, zoals gesteld in Vlaams 

Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPOIII). 

Bij de inhoudelijke en technische wijzigingen werd uitgegaan van de 

continuïteit in het beleid. De maatregelen 'Versterken van omgevingskwaliteit 

en vitaliteit van het platteland door investeringen' en 'Versterken van 

omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking’ werden 

toegevoegd in plaats van de maatregel 'Versterken van omgevingskwaliteit en 

vitaliteit van het platteland’. Doordat deze laatste maatregel een eenheid 

vormde met de maatregel Platteland Plus, die buiten PDPO III valt, werden de 

voorwaarden voor Platteland Plus ook gewijzigd. Vormelijk wordt het 

‘Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse platteland’ vereenvoudigd. 

3.   Besluit 
Met 67 ja-stemmen 
 
Enig artikel. 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, wordt goedgekeurd. 

Gent, 24 februari 2016 
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