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1

1.1

Begroting 2014

Initieel goedgekeurde begroting 2014

Bij decreet van 20 december 2013 werd de initiële begroting 2014 goedgekeurd. Het verleende vastleggings‐
krediet bedroeg 399.502.000 euro, de ingeschreven ontvangsten1 werden geraamd op 646.985.000 euro en de
dotatie van de Vlaamse Gemeenschap aan het Minafonds werd vastgelegd op 240.917.000 euro.

1.2

Aangepaste begroting 2014

De initieel goedgekeurde begroting 2014 werd door het decreet van 19 december 2014 aangepast. Na de
begrotingscontrole 2014 bedroeg het vastleggingskrediet 386.071.000 euro. Ten opzichte van het initieel
verleende vastleggingskrediet was dit een daling met 13.431.000 euro.

Na deze begrotingscontrole werden de ingeschreven ontvangsten verminderd tot 560.198.000 euro. Ten
opzichte van de initieel ingeschreven ontvangsten was dit een daling met 86.787.000 euro. De dotatie van de
Vlaamse Gemeenschap aan het Minafonds werd na deze begrotingscontrole bepaald op 218.210.000 euro. Ten
opzichte van de initieel toegekende dotatie was dit een daling van 22.707.000 euro.

1.3

Herschikte begroting 2014

Op 1 januari 2012 is het nieuwe Rekendecreet in werking getreden. Een van de aspecten waar dit nieuwe
decreet belangrijke wijzigingen tot gevolg heeft, is de wijze van goedkeuring van herverdelingen tussen
kredieten van verschillende basisallocaties/begrotingsartikels/programma’s/entiteiten.

In het begrotingsjaar 2014 werden 15 kredietherverdelingen met betrekking tot de Minafondsbegroting
doorgevoerd.

1

Met de toepassing van de nieuwe aanrekeningsregels van het Rekendecreet worden de opbrengsten
aangerekend op het moment dat de verplichting tot betaling vaststaat. De term “ontvangsten” wordt in deze
tekst gebruikt om de “vastgestelde rechten” of “vorderingen” aan te duiden.
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Kredietherschikking 1: ministerieel besluit van 16 januari 2014
(in euro)

VAK

VEK

LBC‐3LCH2D‐WT

‐

‐ 1.833.000,00

LBC‐3LCH2A‐WT

‐

+ 1.833.000,00

Kredietherschikking 2: ministerieel besluit van 16 januari 2014
(in euro)

VAK

VEK

LBC‐3LCH2L‐WT

‐ 6.256.000,00

‐

LBC‐3LCH2C‐WT

+ 6.256.000,00

‐

Kredietherschikking 3: ministerieel besluit van 21 maart 2014
(in euro)

VAK

VEK

LBC‐3LCH2D‐WT

‐ 7.316.000,00

‐

LBC‐3LCH2C‐WT

+ 7.316.000,00

‐

Kredietherschikking 4: ministerieel besluit van 16 mei 2014
(in euro)

VAK

VEK

LBC‐3LCH2A‐WT

‐ 588.000,00

‐ 588.000,00

LBC‐3LCH2C‐WT

+ 588.000,00

+ 588.000,00

Kredietherschikking 5: besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014
(in euro)

VAK
LBC‐3LCH2D‐WT

+ 8.500.000,00

LBC‐3LCH2V‐IS

+ 9.000.000,00

VEK

Kredietherschikking 6: ministerieel besluit van 3 oktober 2014
(in euro)

VAK

VEK

LBC‐3LCH2F‐WT

‐ 2.835.000,00

‐ 2.835.000,00

LBC‐3LCH2A‐WT

+ 2.835.000,00

+ 2.835.000,00

Kredietherschikking 7: ministerieel besluit van 12 november 2014
(in euro)

VAK

VEK

LBC‐3LCH2F‐WT

‐

‐ 1.800.000,00

LBC‐3LCH2Y‐IS

‐

+ 1.800.000,00

Kredietherschikking 8: ministerieel besluit van 19 november 2014
(in euro)

VAK

VEK

LBC‐3LCH2C‐WT

‐

‐ 200.000,00

LBC‐3LCH2A‐WT

‐

+ 200.000,00

Kredietherschikking 9: ministerieel besluit van 19 november 2014
(in euro)

VAK

VEK

LBC‐3LCH2G‐WT

‐ 12.000,00

‐

LBC‐3LCH2A‐WT

+ 12.000,00

‐
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Kredietherschikking 10: ministerieel besluit van 26 november 2014
(in euro)

VAK

VEK

LBC‐3LCH2J‐WT

‐

‐ 105.000,00

LBC‐3LCH2Y‐IS

‐

+ 105.000,00

Kredietherschikking 11: ministerieel besluit van 16 december 2014
(in euro)

VAK

VEK

LBC‐3LCH2C‐WT

‐

‐ 130.000,00

LBC‐3LCH2A‐WT

‐

+ 130.000,00

Kredietherschikking 12: ministerieel besluit van 16 december 2014
(in euro)

VAK

VEK

LBC‐3LCH2C‐WT

‐

‐ 256.000,00

LBC‐3LCH2A‐WT

‐

+ 256.000,00

Kredietherschikking 13: ministerieel besluit van 17 december 2014
(in euro)

VAK

VEK

LBC‐3LCH2F‐WT

‐ 1.550.000,00

‐ 2.160.000,00

LBC‐3LCH2Y‐IS

+ 1.550.000,00

+ 2.160.000,00

Kredietherschikking 14: ministerieel besluit van 22 december 2014
(in euro)

VAK

VEK

LBC‐3LCH2H‐WT

‐

‐ 195.000,00

LBC‐3LCH2D‐WT

‐

+ 1.315.000,00

LBC‐3LCH2Z‐OV

‐

‐ 1.120.000,00

Kredietherschikking 15: ministerieel besluit van 2 januari 2015
(in euro)

VAK

VEK

LBC‐3LCH2A‐WT

‐ 208.000,00

‐

LBC‐3LCH2C‐WT

‐

‐ 170.000,00

LBC‐3LCH2Z‐OV

‐

+ 170.000,00
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Tabel: Initiële en aangepaste begroting 2014: Vorderingen (in euro)
BA

OMSCHRIJVING

INITIEEL

AANGEPAST*

32.679.000,00

32.744.000,00

77.601.000,00

69.833.000,00

2.257.000,00

2.663.000,00

2.038.000,00

2.038.000,00

8.086.000,00

8.086.000,00

1.985.000,00

1.985.000,00

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
LBC‐2LCHAO‐OW

Ontvangsten werking en toelagen – Afvalstoffen‐ en materialenbeleid

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
LBC‐2LCHAD‐OW

Ontvangsten werking en toelagen – Integraal waterbeleid

Vlaamse Landmaatschappij (VLM
LBC‐2LCHAJ‐OW

Ontvangsten werking en toelagen ‐ Mestbeleid

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
LBC‐2LCHAF‐OW

Ontvangsten werking en toelagen ‐ Biodiversiteitsbeleid

NV Vlaamse Milieuholding (VMH)
LBC‐2LCHAA‐OW

Ontvangsten werking en toelagen ‐ Slagkrachtige Overheid:
Beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie, beleidsonderbouwing en
beleidsuitvoering beleidsveld Leefmilieu en Natuur

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
LBC‐2LCHAA‐OW

Ontvangsten werking en toelagen ‐ Slagkrachtige Overheid:
Beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie, beleidsonderbouwing en
beleidsuitvoering beleidsveld Leefmilieu en Natuur

DAB Minafonds
LBC‐2LCHAZ‐OG

Overgedragen Saldo

281.422.000,00

224.639.000,00

LBC‐2LCHAZ‐OI

Ontvangsten Interne Stromen

240.917.000,00

218.210.000,00

646.985.000,00

560.198.000,00

Totaal uitgaven
* na laatste begrotingscontrole en laatste kredietherschikking
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Tabel: Initiële en aangepaste begroting 2014: Uitgaven (in euro)
BA

OMSCHRIJVING

INITIEEL

AANGEPAST*

VAK

VEK

VAK

VEK

803.000,00

803.000,00

803.000,00

803.000,00

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
LBC‐3LCH2AE‐WT

Werking en toelagen – Beleid Bodem en Natuurlijke
Rijkdommen

LBC‐3LCH2AO‐WT

Werking en toelagen – Afvalstoffen‐ en materialenbeleid

18.789.000,00

20.731.000,00

18.854.000,00

19.796.000,00

LBC‐3LCH2AV‐IS

Interne Stromen ‐ Openbare Afvalmaatschappij voor het
Vlaamse Gewest (OVAM)

36.521.000,00

34.000.000,00

45.521.000,00

35.000.000,00

129.662.000,00

85.836.000,00

127.178.000,00

68.136.000,00

411.000,00

411.000,00

256.000,00

256.000,00

2.500.000,00

2.568.000,00

2.500.000,00

2.463.000,00

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
LBC‐3LCH2AD‐WT

Werking en toelagen – Integraal Waterbeleid

LBC‐3LCH2AW‐IS

Interne Stromen ‐ Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
LBC‐3LCH2AJ‐WT

Werking en toelagen ‐ Mestbeleid

LBC‐3LCH2AK‐WT

Werking en toelagen ‐ Plattelandsbeleid

75.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

LBC‐3LCH2AL‐WT

Werking en toelagen – Partnerschappen via
beheersovereenkomsten

6.859.000,00

11.241.000,00

457.000,00

11.241.000,00

LBC‐3LCH2AY‐IS

Interne Stromen ‐ Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

11.922.000,00

9.489.000,00

13.472,00

13.554.000,00

LBC‐3LCH2AR‐IS

Interne Stromen ‐ VLM – Gebruikersschade en
kapitaalschade

3.760.000,00

1.985.000,00

3.760.000,00

1.985.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.147.000,00

3.147.000,00

5.198.000,00

7.813.000,00

1.038.000,00

1.379.000,00

2.038.000,00

2.379.000,00

9.464.000,00

19.464.000,00

19.180.000,00

29.484.000,00

NV Vlaamse Milieuholding (VMH)
LBC‐3LCH2AI‐WT

Werking en toelagen ‐ Klimaatbeleid

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

LBC‐3LCH2AA‐WT

LBC‐3LCH2AB‐WT
LBC‐3LCH2AC‐WT

Werking en toelagen – Slachtkrachtige Overheid:
beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie,
beleidsonderbouwing en beleidsuitvoering beleidsveld
Leefmilieu en Natuur
Werking en toelagen ‐ Slachtkrachtige Overheid:
Internationaal Milieu‐ en Natuurbeleid
Werking en toelagen ‐ Slachtkrachtige Overheid:
Partnerschappen Leefmilieu‐ en Natuurbeleid

LBC‐3LCH2AG‐WT

Werking en toelagen – Beleid Lokale Leefkwaliteit

519.000,00

600.000,00

507.000,00

600.000,00

LBC‐3LCH2AH‐WT

Werking en toelagen – Beleid Open Ruimte

922.000,00

1.299.000,00

1.159.000,00

1.004.000,00

LBC‐3LCH2AM‐WT

Werking en toelagen ‐ Luchtbeleid

0,00

60.000,00

0,00

60.000,00

113.507.000,00

113.507.000,00

86.603.000,00

86.603.000,00

253.000,00

253.000,00

253.000,00

253.000,00

62.000,00

62.000,00

302.000,00

302.000,00

‐

281.422.000,00

‐

223.689.000,00

55.406.000,00

54.771.000,00

53.730.000,00

50.820.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.882.000,00

3.882.000,00

4.017.000,00

3.882.000,00

399.502.000,00

646.985.000,00

385.863.000,00

560.198.000,00

LBC‐3LCH2AN‐WT
LBC‐3LCH2AQ‐IS
LBC‐3LCH2AP‐IS

Werking en toelagen – Integraal Waterbeleid ‐ Overdracht
aan de Openbare Waterdistributienetwerken
Interne Stromen ‐ Agentschap voor Geografische
Informatie Vlaanderen (AGIV)
Interne Stromen ‐ Fonds Flankerend Economisch Beleid
(HERMESFONDS) en VLIF

DAB Minafonds
LBC‐3LCH2ZZ‐OV

Over te dragen saldo

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
LBC‐3LCH2AF‐WT

Werking en toelagen ‐ Biodiversiteitsbeleid

LBC‐3LCH2AY‐IS

Interne Stromen ‐ Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

LDC‐3LCH2AF‐WT

Werking en toelagen ‐ Biodiversiteitsbeleid

Totaal uitgaven
* na laatste begrotingscontrole en laatste kredietherschikking
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2

2.1

Vorderingen 2014

Gerealiseerde vorderingen

In onderstaande tabel wordt per basisallocatie een overzicht gegeven van de vorderingen en dit ten opzichte
van de ingeschreven middelen in de begroting 2014 (na laatste begrotingscontrole en laatste krediet‐
herverdeling).

Tabel: Ingeschreven en gerealiseerde vorderingen in 2014 (in euro)
BA

OMSCHRIJVING

BEDRAG

GEREALISEERD

%

32.744.000,00

28.076.056,86

85,74%

69.833.000,00

63.399.660,82

90,79%

2.663.000,00

5.428.084,86

203,83%

2.038.000,00

2.208.905,58

108,39%

8.086.000,00

8.086.000,00

100,00%

1.985.000,00

2.525.598,39

127,23%

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Ontvangsten werking en toelagen – Afvalstoffen‐ en
materialenbeleid
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
LBC‐2LCHAO‐OW

LBC‐2LCHAD‐OW

Ontvangsten werking en toelagen – Integraal waterbeleid

Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
LBC‐2LCHAJ‐OW

Ontvangsten werking en toelagen ‐ Mestbeleid

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
LBC‐2LCHAF‐OW

Ontvangsten werking en toelagen ‐ Biodiversiteitsbeleid

NV Vlaamse Milieuholding (VMH)
Ontvangsten werking en toelagen ‐ Slagkrachtige Overheid:
Beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie, beleidsonderbouwing
en beleidsuitvoering beleidsveld Leefmilieu en Natuur
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
LBC‐2LCHAA‐OW

LBC‐2LCHAA‐OW

Ontvangsten werking en toelagen ‐ Slagkrachtige Overheid:
Beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie, beleidsonderbouwing
en beleidsuitvoering beleidsveld Leefmilieu en Natuur

DAB Minafonds
LBC‐2LCHAZ‐OG

Overgedragen Saldo

224.639.000,00

0,00

‐

LBC‐2LCHAZ‐OI

Ontvangsten Interne Stromen

218.210.000,00

217.592.000,00

99,72%

LBC‐2LCHAZ‐OW

Ontvangsten werking en toelagen ‐

0,00

‐ 161,25

‐

560.198.000,00

327.316.145,26

58,43%

Totaal uitgaven
* na laatste begrotingscontrole en laatste kredietherschikking

De netto‐realisatiegraad (percentage vorderingen ten opzichte van de ingeschreven middelen, exclusief het
overgedragen saldo) bedraagt 97,54%.
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2.2

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

2.2.1 Begrotingsartikel LBC/2LCHAO/OW: Afvalstoffen‐ en materialenbeleid (ontvangsten
werking en toelagen).

Ingeschreven

Reëel gevorderd

Gerealiseerd (%)

LBC LC004 3670

29.315.000

27.926.056,86

95,26%

LBC LC006 3670

3.429.000

150.000,00

4,37%

Totaal Begrotingsartikel

32.744.000

28.076.056,86

85,74%

Basisallocatie LBC LC004 3670

De inning van de heffingen gebeurt op basis van het decreet betreffende het duurzaam beheer van
materialenkringlopen en afvalstoffen van 23 december 2011. De heffingsplichtigen zijn de uitbaters van
afvalverwijderings/verwerkingsinrichtingen, alsook de overbrengers van afvalstoffen geproduceerd in het
Vlaams Gewest met het oog op het verwerken ervan buiten het Vlaams Gewest. De inning van de heffing vindt
eenmaal per kwartaal plaats. Voor het vierde kwartaal dient in december een voorschot betaald te worden dat
2/3 van het gemiddelde kwartaalbedrag bedraagt.

In 2014 werden reëel nieuwe vorderingen geboekt voor een totaal bedrag van 27.926.056,86 euro. Er werden
nieuwe vorderingen (inclusief intresten en boeten) gecreëerd voor een bedrag van 27.745.440 euro. De
annulaties (inclusief intresten en boeten) bedroegen in totaal 983.378 euro en er waren uitzonderlijke
opbrengsten (inclusief intresten en boeten) voor een bedrag van 1.163.994 euro.

De inkomsten op kasbasis voor 2014 bedroegen 27.770.321 euro op niveau van het Minafonds. De inkomsten
in 2014 op basis van nieuwe vorderingen bedroegen ongeveer 1.390.000 euro minder dan begroot na BC 2014
en is te verklaren door een structurele daling van de inkomsten door het minder storten van shredderafval en
brandbaar afval ingevolge het sturend effect van de afbouw van het verlaagd tarief afval voor shredderafval en
het hoog tarief voor brandbaar afval.

Basisallocatie LBC LC006 3670

Op grond van artikel 13, §1, 12° van het samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van
verpakkingsafval van 4 november 2008 moet FOST Plus vanaf 2009 jaarlijks 0,50 euro per inwoner of na
indexering 54 eurocent per inwoner in 2014 aan het Vlaamse Gewest ter beschikking stellen voor het beleid
rond verpakkingsafval. Voor 2014 werd het totale bedrag geraamd op 3.429.413 euro (0,54 euro x 6.350.765
inwoners). Op grond van het decreet van 19 december 2008 houdende instemming met het samenwerkings‐
akkoord van 4 november 2008 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk
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Gewest betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafvalstoffen, zoals gewijzigd door het
programmadecreet van december 2009, wordt op basis van een werkprogramma het deelbedrag bepaald dat
gestort wordt in het MINA‐fonds. Tweemaal per jaar wordt in overleg met FOST Plus bepaald welk bedrag
effectief in het Minafonds wordt gestort om subsidies te verlenen aan lokale besturen. In 2014 bedroeg dit
bedrag 150.000 euro wat integraal werd besteed aan investeringen in veegvuilwagens, containerparken en
ondergrondse selectieve inzamelsystemen. De realisatiegraad bedraagt in werkelijkheid 100%.

Via de heffing dragen de erkende organismen voor huishoudelijk verpakkingsafval (momenteel alleen FOST
Plus) bij tot de financiering van het beleid van de gewesten inzake de preventie en het beheer van
verpakkingsafval. Dit beleid kan onder meer betrekking hebben op: de preventie van verpakkingsafval; de strijd
tegen de aanwezigheid van verpakkingen in het zwerfvuil; Research & Development om de kwaliteit van de
verpakkingen en met name hun recycleerbaarheid te verbeteren; de verbetering van de resultaten en/of de
kwaliteit van de selectieve inzamelingen; de niet‐selectieve inzameling en verwerking van verpakkingsafval.

2.3

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

2.3.1 Begrotingsartikel LBC/2LCHAD/OW: Integraal waterbeleid (ontvangsten werking en
toelagen).

Ingeschreven

Reëel gevorderd

Gerealiseerd (%)

LBC LC005 3670

46.833.000

39.641.358,45

84,64%

LBC LC009 3670

23.000.000

23.758.302,37

103,30%

Totaal Begrotingsartikel

69.833.000

63.399.660,82

90,79%

Basisallocatie LBC LC005 3670

De inkohiering in 2014 werd voor 101% gerealiseerd ten opzichte van de raming bij begrotingscontrole.
Bovenstaande gerealiseerde ontvangsten hebben betrekking op kohieren in 2014 en kohieren uit voorgaande
jaren. Voor de kohieren uit voorgaande jaren werden in 2014 een aantal terugbetalingen uitgevoerd aan
bedrijven, die door een gewijzigde wetgeving, een lagere heffing verschuldigd waren. Op deze manier werd
ongeveer 10 miljoen euro terugbetaald. Daarnaast waren er ook ontvangsten voor de kohieren uit voorgaande
jaren omwille van invorderingsacties.
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Basisallocatie LBC LC009 3670

De inkohiering in 2013 werd voor 102% gerealiseerd ten opzichte van de raming bij begrotingscontrole.
Bovenstaande gerealiseerde ontvangsten hebben betrekking op kohieren in 2014 en kohieren uit voorgaande
jaren. De invloed van ontvangsten uit kohieren uit voorgaande jaren is bij de grondwaterheffing beperkt.

2.4

Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

2.4.1 Begrotingsartikel LBC/2LCHAJ/OW: Mestbeleid (ontvangsten werking en toelagen).

Ingeschreven

Reëel gevorderd

Gerealiseerd (%)

LBC LC010 3670

2.663.000,00

5.428.084,86

203,83%

Totaal Begrotingsartikel

2.663.000,00

5.428.084,86

203,83%

Basisallocatie LBC LC010 3670

In 2014 werden er nieuwe vorderingen gecreëerd voor een bedrag van 5,6 miljoen euro. Van deze vorderingen
werd er 930.846,81 euro geannuleerd. De netto creatie van nieuwe vorderingen in 2014 bedraagt hierdoor
4,7 miljoen euro.

De gerealiseerde vorderingen in 2014 liggen bijgevolg ongeveer 2 miljoen hoger dan begroot. Dit heeft onder
andere te maken met de oplegging in 2014 van de administratieve geldboetes wegens het niet voldoen aan de
mestverwerkingsplicht van 2011. Deze boetes, waarvan de oplegging voorzien was eind 2013, werden
uiteindelijk begin 2014 opgelegd. Daarnaast werd ook het opleggingsbedrag van een aantal boetes onderschat
waardoor de gecreëerde vorderingen in 2014 hoger zijn dan begroot.

Het uiteindelijke gerealiseerde cijfer voor 2014 ligt 719.920,94 euro hoger dan het bedrag van de gecreëerde
vorderingen in 2014 van 4,7 miljoen euro. Bij de raming werd er immers geen rekening gehouden met de
dubieuze vorderingen. Alle openstaande vorderingen van voor 2014 worden als dubieus beschouwd. Het
effectieve gerealiseerde cijfer in 2014 houdt rekening met (een gedeelte van) de ontvangsten en annulaties van
deze dubieuze vorderingen. Dit verklaart, samen met het hogere bedrag aan gecreëerde vorderingen in 2014,
het hoge uitvoeringscijfer voor 2014.
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2.5

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

2.5.1 Begrotingsartikel LBC/2LCHAF/OW: Biodiversiteitsbeleid (ontvangsten werking en
toelagen).

Ingeschreven

Reëel gevorderd

LBC LD003 1612

40.000

74.801,18

187,00%

LBC LD001 2820

5.000

96.129,30

1922,59%

LBC LD002 3670

1.988.000

2.036.864,10

102,46%

LBC LD004 7720

5.000

1.111,00

22,22%

2.038.000

2.208.905,58

108,39%

Totaal Begrotingsartikel

Gerealiseerd (%)

Basisallocatie LBC LD003 1612

Op deze basisallocatie worden diverse vorderingen geboekt die niet op andere basisallocaties van de middelen‐
begroting kunnen aangerekend worden. Het betreft een brede waaier van ontvangsten gaande van het
terugstorten van een huurwaarborg, het vergoeden van schade tot diverse terugbetalingen. De ontvangsten
zijn hoger uitgevallen dan geraamd in 2014.

Basisallocatie LBC LD001 2820

Het betreft de ontvangsten uit de vervreemding van onroerende goederen. Dergelijke vervreemdingen
gebeuren bijvoorbeeld voor de realisatie van werken van openbaar nut, zoals de aanleg van een fietspad. De
ontvangsten uit de vervreemding en ruil van onroerende goederen bedroegen in 2014 meer dan in de vorige
jaren.

Basisallocatie LBC LD002 3670

De reglementaire basis van de ontvangst is het jachtdecreet (artikel 17) en het besluit van de Vlaamse Regering
van 18 januari 1995 (artikel 13) betreffende de organisatie van het jachtexamen. De inkomsten zijn afkomstig
uit de verkoop van jachtverloven en de inschrijvingsgelden voor deelname van kandidaat‐jagers aan het
jachtexamen. De ontvangsten lagen met 2.036.864,10 euro in lijn met de verwachtingen.

Basisallocatie LBC LD004 7720

Het betreft diverse ontvangsten, die niet vooraf geprogrammeerd zijn en waarvan vooraf ook geen bedragen
gekend zijn. Er waren in 2014 voor 1.111 euro vorderingen uit verkoop van materiaal.
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2.6

N.V. Vlaamse Milieuholding (VMH)

2.6.1 Begrotingsartikel LBC/2LCHAA/OW (ontvangsten werking en toelagen).

Ingeschreven

Reëel gevorderd

Gerealiseerd (%)

LBC LC003 2820

8.086.000

8.086.000

100,00%

Totaal Begrotingsartikel

8.086.000

8.086.000

100,00%

Basisallocatie LBC LC003 2820

In het begrotingsjaar 2014 werd een dividend gevorderd en ontvangen op basisallocatie LBC LC003 2820.

2.7

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

2.7.1 Begrotingsartikel LBC/2LCHAA/OW: Slagkrachtige overheid: beleidsvoorbereiding,
beleidsevaluatie, beleidsonderbouwing en beleidsuitvoering beleidsveld leefmilieu en natuur
(ontvangsten werking en toelagen).

LBC LC001 1612

Ingeschreven

Reëel gevorderd

Gerealiseerd (%)

355.000

654.084,96

184,25%

LBC LC008 3670

500.000

390.781,75

78,16%

LBC LC014 3810

1.130.000

1.480.731,68

131,04%

Totaal Begrotingsartikel

1.985.000

2.525.598,39

127,23%

Basisallocatie LBC LC001 1612

De diverse ontvangsten kunnen betrekking hebben op de verkoop van publicaties, de terugbetaling van teveel
betaalde uitgaven,….. In 2014 werd er een bedrag van 654.084,96 euro gevorderd aan diverse ontvangsten.

Basisallocatie LBC LC008 3670

De afdeling Milieuvergunningen heeft in het begrotingsjaar 2014 voor 390.781,75 euro aan VLAREM
dossiertaks en dossierrechten GGO’s gevorderd.
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Basisallocatie LBC LC014 3810

AMMC heeft in 2014 voor een totale waarde van 1.571.898,52 euro aan boetebeslissingen opgelegd. Ten
gevolge van correcties op vorderingen uit voorgaand begrotingsja(a)r(en) wordt het begrotingsjaar 2014
afgesloten met een vorderingsbedrag ter waarde van 1.480.731,68 euro. Dit zijn, naast de correcties ten
gevolge van faillissementen, insolvabiliteit, etc., de dossiers waarbij het gaat om boetebeslissingen
(vorderingen) opgemaakt in eind 2013, waarna een beroepsprocedure bij het Milieuhandhavingscollege
(MHHC) werd gestart en waarbij het MHHC in 2014 een uitspraak heeft gedaan die tot gevolg had dat een deel
van de geldboete niet moet betaald worden.

2.8

DAB Minafonds

2.8.1 Begrotingsartikel LBC/2LCHAZ/OG: Overgedragen saldo.
Ingeschreven

Reëel gevorderd

Gerealiseerd (%)

LBC LC002 0821

224.639.000

0,00

‐

Totaal Begrotingsartikel

224.639.000

0,00

‐

Basisallocatie LBC LC002 0821

De decretale basis van deze ontvangst is terug te vinden onder artikel 3 §11 van het decreet van 23 januari
1991 tot oprichting van het MinaFonds. Het initieel ingeschreven bedrag in de begroting 2014 was een raming
terwijl het effectieve geconsolideerde saldo 224.639.000 euro bedroeg.

2.8.2 Begrotingsartikel LBC/2LCHAZ/OI: Ontvangsten interne stromen.

Ingeschreven

Reëel gevorderd

Gerealiseerd (%)

LBC LC013 6611

218.210.000

217.592.000

99,72%

Totaal Begrotingsartikel

218.210.000

217.592.000

99,72%

Basisallocatie LBC LC013 6611

De decretale basis voor de dotatie is terug te vinden in artikel 3 §6 van het decreet van 23 januari 1991 tot
oprichting van het Minafonds. De dotatie aan het Minafonds bedroeg 217.592.000 euro in het begrotingsjaar
2014.
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3

3.1

Vastleggingen en ordonnanceringen in 2014

Overzicht gerealiseerde vastleggingen en ordonnanceringen

In onderstaande tabel wordt per basisallocatie een overzicht gegeven van de gerealiseerde vastleggingen en
ordonnanceringen en dit ten opzichte van de ingeschreven kredieten in de begroting van 2014 (na laatste
begrotingscontrole en laatste kredietherschikking).

Tabel: Ingeschreven en gerealiseerde uitgaven in 2014 (in euro)

BA

Omschrijving

VAK

VL

%

VEK

ORD

%

803.000,00

627.835,34

78,19%

803.000,00

627.835,34

78,19%

18.854.000,00

15.478.240,02

82,10%

19.796.000,00

15.019.435,21

75,87%

45.521.000,00

45.521.000,00

100,00%

35.000.000,00

34.900.163,07

99,71%

127.178.000,00

127.123.035,05

99,96%

68.136.000,00

68.127.689,24

99,99%

256.000,00

256.000,00

100,00%

256.000,00

151.012,11

58,99%

2.500.000,00

2.500.000,00

100,00%

2.463.000,00

2.334.215,23

94,77%

75.000,00

71.428,50

95,24%

75.000,00

71.428,50

95,24%

457.000,00

456.710,00

99,94%

11.241.000,00

9.644.131,68

85,79%

13.472.000,00

13.453.745,73

99,86%

13.554.000,00

12.943.029,55

95,49%

3.760.000,00

0,00

0,00%

1.985.000,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

‐

0,00

0,00

‐

5.198.000,00

9.129.007,57

175,63%

7.813.000,00

7.740.946,25

99,08%

2.038.000,00

2.033.623,48

99,79%

2.379.000,00

1.978.264,21

83,16%

19.180.000,00

19.152.135,37

99,85%

29.484.000,00

27.914.687,27

94,68%

507.000,00

506.999,28

100,00%

600.000,00

558.772,73

93,13%

1.159.000,00

1.057.556,15

91,25%

1.004.000,00

989.647,78

98,57%

0,00

0,00

‐

60.000,00

600,00

1,00%

86.603.000,00

86.603.000

100,00%

86.603.000,00

86.603.000,00

100,00%

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
LBC‐3LCH2E‐WT
LBC‐3LCH2O‐WT
LBC‐3LCH2V‐IS

Werking en toelagen – Beleid Bodem en
Natuurlijke Rijkdommen
Werking en toelagen – Afvalstoffen‐ en
materialenbeleid
Interne Stromen ‐ Openbare
Afvalmaatschappij voor het Vlaamse
Gewest (OVAM)

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
LBC‐3LCH2D‐WT
LBC‐3LCH2W‐IS

Werking en toelagen – Integraal
Waterbeleid
Interne Stromen ‐ Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM)

Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
LBC‐3LCH2J‐WT

Werking en toelagen ‐ Mestbeleid

LBC‐3LCH2K‐WT

Werking en toelagen ‐ Plattelandsbeleid

LBC‐3LCH2L‐WT
LBC‐3LCH2Y‐IS
LBC‐3LCH2R‐IS

Werking en toelagen – Partnerschappen
via beheersovereenkomsten
Interne Stromen ‐ Vlaamse
Landmaatschappij (VLM)
Interne Stromen ‐ VLM –
Gebruikersschade en kapitaalschade

NV Vlaamse Milieuholding (VMH)
LBC‐3LCH2I‐WT

Werking en toelagen ‐ Klimaatbeleid

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

LBC‐3LCH2A‐WT

LBC‐3LCH2B‐WT

LBC‐3LCH2C‐WT
LBC‐3LCH2G‐WT
LBC‐3LCH2H‐WT

Werking en toelagen – Slachtkrachtige
Overheid: beleidsvoorbereiding,
beleidsevaluatie, beleidsonderbouwing
en beleidsuitvoering beleidsveld
Leefmilieu en Natuur
Werking en toelagen ‐ Slachtkrachtige
Overheid: Internationaal Milieu‐ en
Natuurbeleid
Werking en toelagen ‐ Slachtkrachtige
Overheid: Partnerschappen Leefmilieu‐
en Natuurbeleid
Werking en toelagen – Beleid Lokale
Leefkwaliteit
Werking en toelagen – Beleid Open
Ruimte

LBC‐3LCH2M‐WT

Werking en toelagen ‐ Luchtbeleid

LBC‐3LCH2N‐WT

Werking en toelagen – Integraal
Waterbeleid ‐ Overdracht aan de
Openbare Waterdistributienetwerken

13

LBC‐3LCH2Q‐IS

LBC‐3LCH2P‐IS

Interne Stromen ‐ Agentschap voor
Geografische Informatie Vlaanderen
(AGIV)
Interne Stromen ‐ Fonds Flankerend
Economisch Beleid (HERMESFONDS) en
VLIF

253.000,00

253.000,00

100,00%

253.000,00

253.000,00

100,00%

302.000,00

301.178,39

99,73%

302.000,00

301.178,39

99,73%

‐

‐

‐

223.689.000,00

0,00

‐

53.730.000,00

53.410.568,66

99,41%

50.820.000,00

48.191.675,55

94,83%

4.017.000,00

3.998.212,23

99,53%

3.882.000,00

3.731.380,85

96,12%

385.863.000,00

381.933.275,77

98,98%

560.198.000,00

322.082.092,96

57,49%

DAB Minafonds
LBC‐3LCH2Z‐OV

Over te dragen saldo

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
LBC‐3LCH2F‐WT
LDC‐3LCH2F‐WT

Werking en toelagen ‐
Biodiversiteitsbeleid
Werking en toelagen ‐
Biodiversiteitsbeleid

Totaal uitgaven

De netto‐realisatiegraad (percentage betalingen ten opzichte van het totale vereffeningskrediet, exclusief het
overgedragen saldo) bedraagt 95,71%.
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3.2

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

3.2.1 Begrotingsartikel LBC/3LCH2O/WT: Afvalstoffen‐ en materialenbeleid (werking en
toelagen).
Ingeschreven

Vastgelegd

Gerealiseerd (%)

LBC LC012 3121

VAK

8.150.000,00

8.150.000,02

100,00%

LBC LC025 3300

898.000,00

898.000,00

100,00%

LBC LC080 3300

300.000,00

300.000,00

100,00%

LBC LC041 4331

33.000,00

12.290,00

37,24%

LBC LC056 6331

9.473.000,00

6.117.950,00

64,58%

Totaal Begrotingsartikel

18.854.000,00

15.478.240,02

82,10%

Gerealiseerd (%)

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

LBC LC012 3121

VEK

8.176.000,00

8.173.329,21

99,97%

LBC LC025 3300

898.000,00

898.000,00

100,00%

LBC LC080 3300

150.000,00

150.000,00

100,00%

LBC LC041 4331

223.000,00

223.930,00

100,42%

LBC LC056 6331

10.349.000,00

5.574.176,00

53,86%

Totaal Begrotingsartikel

19.796.000,00

15.019.435,21

75,87%

Basisallocatie LBC LC012 3121

Door bij te dragen aan de financiering van de ophaling en verwerking van krengen van landbouwdieren,
worden de risico’s op het illegaal verwijderen van de krengen (zoals sluikstorten of begraven) sterk verminderd.
Illegaal verwijderde krengen kunnen een groot risico betekenen voor de gezondheid van mens, dier en milieu.

De Vlaamse Overheid draagt ongeveer 50% van de werkelijke kosten voor de landbouwers. Voor particulieren
is de ophaling en verwerking gratis en wordt 100% van de kosten vergoed.

Basisallocatie LBC LC025 3300

In 2014 werd 898.000,00 euro subsidie uitgekeerd aan de Vlaamse erkende kringloopcentra op basis van het
besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2005 inzake de erkenning en de subsidiëring van de kringloop‐
centra.

De subsidie per kringloopcentrum wordt berekend op basis van het aantal kilo hergebruikte goederen en
rekening houdend met de grootte en het aantal inwoners dat in het verzorgingsgebied van elk kringloop‐
centrum woont.
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Basisallocatie LBC LC080 3300

Op 28 maart 2012 werd vzw Plan C opgericht. Plan C is een open, laagdrempelig en sector‐overschrijdend
netwerk dat grensverleggende doorbraken in duurzaam materialenbeheer versnelt. Plan C positioneert zich
daarbij op het snijpunt van technologie, economie en brede maatschappelijke ontwikkelingen en wil zo
bijdragen tot een transitie naar een duurzame maatschappij.

Basisallocatie LBC LC041 4331

Op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2004 betreffende de subsidiëring van
bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaams Gewest worden uitgevoerd, kunnen via dit
begrotingsartikel subsidies verleend worden voor onder meer drinkwaterfonteinen, herbruikbare bekers,
herbruikbare tassen, compostvaten, compostbakken, brooddozen, duurzame afvalvoorkomingsprojecten en
voorzieningen ter bestrijding van straat‐ en veegvuil.

Basisallocatie LBC LC056 6331

Op basis van het besluit van de Regering van 23 januari 2004 betreffende de subsidiëring van bepaalde werken,
leveringen en diensten werden via dit begrotingsartikel onder meer subsidies toegekend voor ondergrondse
sorteerstraatjes en ondergrondse containers uitgerust met diftar, diftarcontainerparken en diftar huis aan huis,
projecten openbare reinheid (zwerfvuilbakken en veegmachines), alternatief transport (containers, voorkamer‐
persen van huishoudelijk afval met de binnenvaart) en composteerinstallaties.

Een deel van het budget in VAK en VEK wordt gevormd door de bijdrage van FOST Plus. Dit deel van het budget
wordt pas vrijgegeven bij de effectieve ontvangst van de bijdrage van FOST Plus. In 2014 werd 150.000 euro
van de begrote 3.429.000 euro effectief gestort. In het kader van een herverdeling werd 1.417.000 euro
geblokkeerd in VEK. De werkelijke benutting van deze basisallocatie bedraagt dan ook 98,77% in VAK en
99,75% in VEK.

3.2.2 Begrotingsartikel LBC/3LCH2E/WT: Beleid bodem en natuurlijke rijkdommen (werking
en toelagen).
VAK

Ingeschreven

Vastgelegd

Gerealiseerd (%)

LBC LC013 3122

803.000,00

627.835,34

78,19%

Totaal Begrotingsartikel

803.000,00

627.835,34

78,19%
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Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

Gerealiseerd (%)

LBC LC013 3122

VEK

803.000,00

627.835,34

78,19%

Totaal Begrotingsartikel

803.000,00

627.835,34

78,19%

Basisallocatie LBC LC013 3122

Subsidie voor Vlabotex vzw ter ondersteuning van haar werking als bodemsaneringsorganisatie. Vlabotex vzw
neemt in de eerste plaats de verplichting over tot het opstellen van het individueel bodempreventie‐ en
bodembeheersplan (BPBP) van de exploitant, mits deze hiervoor een overeenkomst sluit met Vlabotex vzw. In
dit geval wordt een sectoraal BPBP opgesteld door de bodemsaneringsorganisatie.

Daarnaast kunnen (voormalige) exploitanten of eigenaars een overeenkomst sluiten met Vlabotex vzw.
Hierdoor zal Vlabotex vzw de bodemsanering voor de verontreiniging met droogkuisproducten die als
historisch (verontreiniging die ontstaan is voor 29 oktober 1995) te beschouwen is, uitvoeren voor een
forfaitaire jaarlijkse bijdrage gedurende 30 jaar. De jaarlijkse subsidie van de Vlaamse Overheid is gelijk aan de
som van de jaarlijkse bijdragen die Vlabotex voor dat jaar ontvangen heeft van haar leden voor de als historisch
te beschouwen bodemverontreiniging met droogkuisproducten. Hiermee wordt een solidarisering binnen de
aangeduide sector beoogd en wordt een spreiding van de kosten van de bodemsanering doorheen de tijd
mogelijk gemaakt.

In 2014 bedroeg de subsidie 627.835,34 euro.

3.2.3 Begrotingsartikel LBC/3LCH2V/IS: OVAM (interne stromen).
VAK

Ingeschreven

Vastgelegd

Gerealiseerd (%)

LBC LC035 4140

7.121.000,00

7.121.000,00

100,00%

LBC LC037 4140

35.000,00

35.000,00

100,00%

LBC LC038 4140

5.146.000,00

5.146.000,00

100,00%

LBC LC048 6141

465.000,00

465.000,00

100,00%

LBC LC051 6141

32.754.000,00

32.754.000,00

100,00%

Totaal Begrotingsartikel

45.521.000,00

45.521.000,00

100,00%

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

Gerealiseerd (%)

LBC LC035 4140

3.855.000,00

3.759.801,55

97,53%

LBC LC037 4140

60.000,00

58.837,32

98,06%

LBC LC038 4140

5.027.000,00

5.026.822,29

100,00%

VEK

LBC LC048 6141

265.000,00

261.977,90

98,86%

LBC LC051 6141

25.793.000,00

25.792.724,01

100,00%

Totaal Begrotingsartikel

35.000.000,00

34.900.163,07

99,71%
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Basisallocatie LBC LC035 4140

Via deze basisallocatie worden de uitgaven gefinancierd met betrekking tot de werkingskosten (onder meer
ambtshalve locatiegebonden oriënterende en beschrijvende onderzoeken, opvolging en controle van vrijwillige
en verplichte saneringen, register, grondverzet), studies en onderzoeken, gemeentelijke bodemonderzoeken,
sensibilisering, expertise en geschillen in het kader van het bodemdecreet.

Enkele voorbeelden: uitgaven voor analyse kostprijs sanering verontreiniging met gechloreerde solventen,
waterbodems, groene‐ en duurzame bodemsaneringen, de versnelde aanpak van verontreinigde risicogronden
en de opmaak van de gemeentelijke inventaris van vervuilde gronden. Enkele communicatieacties werden
eveneens via dit begrotingsartikel gefinancierd, waaronder de communicatie rond bodemsaneringsprojecten
en de co‐financieringsregeling.

Basisallocatie LBC LC037 4140

Via deze basisallocatie worden de werkingskosten van de convenant met betrekking tot bodemsanering van de
in het Vlaams Gewest gelegen Umicore vestigingen gefinancierd. Op 23 april 2004 werd deze convenant
ondertekend. Hierin werd onder meer vastgelegd dat zowel de OVAM/Vlaamse Regering als UMICORE NV een
gemeenschappelijke financiële inspanning aangaan voor de bodemsanering van de ruime omgeving volgens
een 50/50 regeling. De gemeenschappelijke financiële inspanning bedraagt in totaal 30 miljoen euro verspreid
over een termijn van 10 jaar.

In 2014 werden verschillende onderzoeken en analyses gefinancierd, bijvoorbeeld een onderzoek naar de
grondwaterproblematiek.

Basisallocatie LBC LC038 4140

Via deze basisallocatie werden uiteenlopende uitgaven gefinancierd in het kader van het decreet betreffende
het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen.

Enkele voorbeelden: uitgaven voor verschillende onderzoeken (TWOL), monitoring van de doelstelling 15%
minder restafval, uitgaven in het kader van het VITO‐jaarcontract. Verschillende communicatieacties werden
eveneens via dit begrotingsartikel gefinancierd, voornamelijk campagnes inzake eco‐efficiëntie, de eco‐design‐
award, de campagne Sorteer Meer en de Materialenscan. Tenslotte werd de ondersteuning van de werking van
vzw Vlaco, Interregionale Verpakkingsommissie (IVC), Transitieplatform Plan C vzw en Unep via deze basis‐
allocatie gefinancierd, net zoals de bijdrage aan het Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer.
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Basisallocatie LBC LC048 6141

Naar analogie met basisallocatie LBC LC037 4140 worden via deze post de investeringskosten en de
bijkomende kosten van de convenant met betrekking tot bodemsanering van de in het Vlaams Gewest gelegen
Umicore vestigingen gefinancierd.

In 2014 hebben de vastleggingen voornamelijk betrekking op de dossiers van verwijdering van zinkassen in de
Noorderkempen.

Basisallocatie LBC LC051 6141

Via deze basisallocatie worden uitgaven gefinancierd voor het uitvoeren van bodemsaneringswerken, de
ambtshalve verwijdering van afvalstoffen en bijkomende kosten. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

In 2014 werden volgende grote dossiers vastgelegd: Sanering van de Gorrebroekloop te Willebroek, het project
rond asbestproductieafval, de verwijdering van zinkassen in de regio Noorderkempen, saneringen in het kader
van de herontwikkeling van de Vilvordit‐site in Vilvoorde, het project Gent Langerbruggekaai en een project
rond de sanering in schoolomgevingen.

3.3

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

3.3.1 Begrotingsartikel LBC/3LCH2D/WT: Integraal waterbeleid (werking en toelagen).

Ingeschreven

Vastgelegd

Gerealiseerd (%)

LBC LC005 1211

VAK

75.000,00

20.650,93

27,53%

LBC LC054 6321

127.103.000,00

127.102.384,12

100,00%

LBC LC061 7320

0,00

0,00

‐

127.178.000,00

127.123.035,05

99,96%

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

Gerealiseerd (%)

Totaal Begrotingsartikel

VEK
LBC LC005 1211

310.000,00

241.634,74

77,95%

LBC LC054 6321

67.793.000,00

67.876.634,08

100,12%

LBC LC061 7320
Totaal Begrotingsartikel

33.000,00

9.420,42

28,55%

68.136.000,00

68.127.689,24

99,99%
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Basisallocatie LBC LC005 1211

Het in 2014 beschikbare VAK en VEK werd benut voor bijkomende vastlegging voor en verdere ordonnancering
van het slibruimingsdossier ‘Ruiming antitankgracht te Stabroek en Brasschaat’ dat in 2012 initieel werd
vastgelegd op deze basisallocatie.

Basisallocatie LBC LC054 6321

In 2014 werd voor 127.102.384,12 euro aan subsidies voor 154 gemeentelijke riolerings‐ en 14 IBA‐projecten
(Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater) vastgelegd. De begunstigden van deze toelagen zijn zowel
gemeentebesturen als intercommunales en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, die gemeentelijke
rioleringsprojecten voor uitvoering overgenomen hebben en het rioolbeheer voor de betrokken gemeenten
uitvoeren. Zowel aanleg als heraanleg van rioleringen en afkoppelingsprojecten kwamen aan bod. Door het
toekennen van deze subsidies stimuleert het Vlaams Gewest de uitbouw en optimalisatie van het
gemeentelijke rioleringsnet en de sanering van ongezuiverde lozingen.

Het beschikbare vastleggingskrediet was in 2014 een stuk hoger dan in de voorbije jaren maar bleek nog steeds
net ontoereikend om voor alle goedgekeurde dossiers de subsidie in het jaar van goedkeuring te kunnen
vastleggen. Het beschikbare vereffeningskrediet werd dit jaar ook volledig benut en was ontoereikend om alle
ontvangen betalingsaanvragen te verwerken. Er werd in totaal voor 237 dossiers een betaling doorgevoerd van
voorschot en/of saldo.

Basisallocatie LBC LC061 7320

Het in 2014 beschikbare VEK werd benut voor verdere vereffening van het dossier ‘ Stuwen op de Aa’ dat eind
2010 op deze basisallocatie werd vastgelegd.

3.3.2 Begrotingsartikel LBC/3LCH2W/IS: VMM (interne stromen).
Ingeschreven

Vastgelegd

Gerealiseerd (%)

LBC LC036 4140

VAK

256.000,00

256.000,00

100,00%

Totaal Begrotingsartikel

256.000,00

256.000,00

100,00%

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

Gerealiseerd (%)

LBC LC036 4140

VEK

256.000,00

151.012,11

58,99%

Totaal Begrotingsartikel

256.000,00

151.012,11

58,99%
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Basisallocatie LBC LC036 4140

In 2014 werd voor de terugbetaling van moratoire intresten en rechtsplegingsvergoedingen ongeveer 60% van
het geraamde bedrag gebruikt. De budgettering van deze basisallocatie is zeer moeilijk omdat de uitgaven
afhankelijk zijn van een aantal onvoorspelbare factoren. Zo weet de VMM niet op voorhand welke zaken
gepleit worden en is de uitspraak van de rechtbank niet altijd in het voordeel van de VMM, waardoor het
tijdstip waarop de VMM moratoire intresten en rechtsplegingsvergoedingen moet betalen niet op voorhand te
bepalen is.

3.4

Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

3.4.1 Begrotingsartikel LBC/3LCH2J/WT: Mestbeleid (werking en toelagen).
VAK

Ingeschreven

Vastgelegd

Gerealiseerd (%)

LBC LC074 3132

2.500.000,00

2.500.000,00

100,00%

Totaal Begrotingsartikel

2.500.000,00

2.500.000,00

100,00%

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

Gerealiseerd (%)

VEK
LBC LC074 3132

2.463.000,00

2.334.215,23

94,77%

Totaal Begrotingsartikel

2.463.000,00

2.334.215,23

94,77%

Basisallocatie LBC LC074 3132

Deze basisallocatie werd gecreëerd als begeleidende maatregel na het goedkeuren van het vierde
mestactieprogramma in het kader van de nitraatrichtlijn (MAP4) begin 2011. Daartoe werd het
Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding Duurzame Bemesting vzw (CVBB) opgericht waar de erkende
praktijkcentra landbouw lid van zijn. De taken van het CVBB omvatten o.a. het oprichten en begeleiden van
waterkwaliteitsgroepen, het verrichten van teelt‐ en perceelsspecifieke individuele begeleiding, het
coördineren en opvolgen van de referentiepercelen.

In 2014 werd 2.500.000 euro vastgelegd voor het werkingsjaar 2014 van het CVBB. In 2014 werd 2.334.215,23
euro vereffend aan het CVBB waarvan 334.215,23 euro als betaling van het eindsaldo voor het werkingsjaar
2013 en 2.000.000 euro als betaling voor 1e en 2e schijf voor het werkingsjaar 2014.

Aan het project Luikbeek, goedgekeurd in 2011, werd ook in 2014 verder uitvoering gegeven. Dit project werd
gefinancierd over meerdere jaren en werd in 2014 voltooid. In 2014 werd voor dit project geen uitbetaling
verricht. De voorziene vereffening in 2014 van de laatste schijf (67.376 euro) bleek niet nodig te zijn aangezien
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de totale kostprijs van het project lager is uitgevallen dan initieel begroot. Het project werd begroot op 336.880
euro en de totale kostprijs bedraagt 244.488,72 euro. Er wordt nog 25.025,18 euro teruggevorderd.

3.4.2 Begrotingsartikel LBC/3LCH2K/WT: Plattelandsbeleid (werking en toelagen).
VAK

Ingeschreven

Vastgelegd

Gerealiseerd (%)

LBC LC042 4340

75.000,00

71.428,50

95,24%

Totaal Begrotingsartikel

75.000,00

71.428,50

95,24%

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

Gerealiseerd (%)

VEK
LBC LC042 4340

75.000,00

71.428,50

95,24%

Totaal Begrotingsartikel

75.000,00

71.428,50

95,24%

Basisallocatie LBC LC042 4340

2014 is een overgangsjaar tussen PDPO II en PDPO III. De middelen die hier op dit begrotingsartikel stonden
werden voor één jaar verschoven naar het artikel LBC/3LC‐H‐2‐Y/IS. De resterende middelen zijn gebruikt voor
de technische bijstand van de provincies. Iedere provincie krijgt maximaal 28.571,40 euro. Daarvan wordt de
helft gesubsidieerd door Europa en de andere helft door Vlaanderen (14.285,70 euro maal 5 provincies =
71.428,50 euro). Vanaf 2015 is PDPO III opgestart en wordt dit begrotingsartikel met zijn onderliggende
basisallocaties gebruikt om Vlaamse subsidies aan PDPO‐ projecten te geven en ook om de technische bijstand
voor de provincies te voorzien.

3.4.3 Begrotingsartikel LBC/3LCH2L/WT: Partnerschappen via beheersovereenkomsten
(werking en toelagen).
VAK

Ingeschreven

Vastgelegd

Gerealiseerd (%)

LBC LC016 3132

457.000,00

456.710,00

99,94%

Totaal Begrotingsartikel

457.000,00

456.710,00

99,94%

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

Gerealiseerd (%)

VEK
LBC LC016 3132

11.241.000,00

9.644.131,68

85,79%

Totaal Begrotingsartikel

11.241.000,00

9.644.131,68

85,79%

Basisallocatie LBC LC016 3132

De meeste beheerovereenkomsten worden medegefinancierd door Europa via het PDPO II (het programma
voor plattelandsontwikkeling 2007‐2013). Het cofinancieringspercentage voor maatregelen onder As 2 van het
PDPO II, waaronder de beheerovereenkomsten vallen, bedraagt maximaal 50%. Sinds de ingang van de tweede
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programmaperiode voor plattelandsontwikkeling in Vlaanderen (PDPO II, 2007) starten de beheerovereen‐
komsten steeds op 1 januari. Beheerovereenkomsten worden steeds gesloten voor een periode van 5 jaar.

Aangezien het plattelandsontwikkelingsprogramma (PDPO III 2014‐2020) voor Vlaanderen, nog niet was
goedgekeurd door Europa, werden er, uitzonderlijk, geen overeenkomsten met startdatum 01/01/2014 voor
een looptijd van 5 jaar gesloten.

Als overgangsmaatregel naar de derde programmaperiode, bestond de mogelijkheid om, overeenkomstig de
Europese verordeningen, de aflopende overeenkomsten te verlengen voor een periode van 1 jaar. De
beheerovereenkomsten die, na een looptijd van 5 jaar, ten einde liepen op 31 december 2013, kwamen
hiervoor in aanmerking.

In 2014 stonden de Europese middelen uit de derde programmaperiode nog niet ter beschikking. Door een
tekort aan Europese middelen uit de tweede programmaperiode, werd een deel van de overeenkomsten met
volledig Vlaamse middelen uitbetaald.

In de tweede programmaperiode werden beheerovereenkomsten gesloten voor het beschermen van soorten
(weidevogels, akkervogels en hamsters), het aanleggen van perceelsranden langs kwetsbare elementen, het
aanleggen/onderhouden van kleine landschapselementen, het bestrijden van erosie op erosiegevoelige
percelen en het verminderen van het gebruik van meststoffen (de beheerovereenkomst water binnen de
kwetsbare zones water).

Er werden eveneens beheerovereenkomsten gesloten worden voor het natuurvriendelijk beheren van akkers
en graslanden. Deze beheerovereenkomsten “botanisch beheer” worden steeds met volledig Vlaamse
middelen gefinancierd.

Daarnaast is er ook de vergoeding natuur, dit is een compenserende vergoeding voor percelen met
bemestingsverbod binnen de kwetsbare zone natuur. Er werden ook overeenkomsten gesloten in het kader
van de Kaderrichtlijn Water en de Vlaamse Waterbeheerplannen. Deze overeenkomsten zetten landbouwers
aan om collectief en projectmatig blauwe diensten te leveren. De overeenkomsten gesloten in het kader van de
Kaderrichtlijn Water zijn investeringsmaatregelen. Vergoeding natuur en overeenkomsten in het kader van de
Kaderrichtlijn Water worden eveneens medegefinancierd door Europa. Het cofinancieringspercentage
bedraagt eveneens 50%.

In 2014 werden de verlengingen van 1 jaar met start op 1 januari 2014 vastgelegd. Jaarlijks worden de correct
nageleefde overeenkomsten (beheerovereenkomsten, vergoeding natuur en overeenkomsten in het kader van
de Kaderrichtlijn Water) van het afgelopen werkjaar uitbetaald. Bij het uitbetalen van de overeenkomsten kon
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men over bijna 500.000 euro aan Europese middelen meer beschikken dan oorspronkelijk geraamd. Hierdoor
was er minder Vlaams budget nodig.

3.4.4 Begrotingsartikel LBC/3LCH2R/IS: VLM Kapitaal‐ en gebruikersschade (interne
stromen).
Ingeschreven

Vastgelegd

Gerealiseerd (%)

LBC LC033 4140

VAK

2.550.000,00

0,00

0,00%

LBC LC065 4140

1.210.000,00

0,00

0,00%

3.760.000

0,00

0,00%

Totaal Begrotingsartikel

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

Gerealiseerd (%)

LBC LC033 4140

VEK

775.000,00

0,00

0,00%

LBC LC065 4140

1.210.000,00

0,00

0,00%

Totaal Begrotingsartikel

1.985.000,00

0,00

0,00%

Basisallocatie LBC LC033 4140

Deze basisallocatie betreft een dotatie aan de VLM voor gebruikerscompensatie. Naar aanleiding van RUPS die
bestemmingswijzigingen voorzien van een ‘gele’ bestemming naar een ‘groene’ bestemming met beperkende
maatregelen voor de landbouwer‐gebruiker, kan deze een aanvraag gebruikerscompensatie indienen bij de
VLM. De landbouwers worden vergoed voor de gebruikersschade die wordt geleden door het bemestings‐
verbod dat opgelegd wordt ten gevolge van de bestemmingswijziging.

Er werd in 2014 geen gebruikerscompensatie betaald: ‐ Voor de RUPs, vastgesteld in 2010 met gefaseerde
inwerkingtreding in 2014 werd de aanvraag tot vergoeding pas eind 2014 ingediend. Deze wordt behandeld in
2015.; ‐ In het RUP ‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen’, in werking getreden op 17/6/2013, werden de
percelen met mogelijkheid tot gebruikerscompensatie onteigend.; ‐ In het RUP ‘Zwin en zwinpolders’, in
werking getreden op 15/8/2013, werd door de Mestbank geen bemestingsverbod met ingang op 1/1/2014
opgelegd.; ‐ In het RUP ‘Wegverbinding Ieper‐Veurne’, in werking getreden op 31/7/2013, werd alleen
‘Gemengd openruimtegebied’ opgelegd als groene bestemming. Dit geeft geen aanleiding tot bemestings‐
verbod.

Bij het bepalen van het benodigde budget voor gebruikerscompensatie wordt uitgegaan, enerzijds van de
Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen die in het lopende jaar definitief zijn vastgesteld en dus het
volgende jaar aanleiding kunnen geven tot aanvragen voor vergoeding, anderzijds van een inschatting van de
Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen die nog definitief zullen worden vastgesteld in het lopende jaar
en die aanleiding kunnen geven tot deze vergoeding. Ook eerdere gefaseerde RUPs, waarvan een fase in
werking treed, kan aanleiding geven tot aanvragen tot vergoeding.
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Op basis van het planbatenbestand dat het Departement Ruimte Vlaanderen opstelt kan een inschatting
gemaakt worden van de getroffen oppervlakte met bestemmingswijziging van landbouw naar natuur of bos.
De Mestbank legt bemestingsverbod op (en dit vanaf 1 januari volgend op de definitieve vaststelling van het
GRUP), maar kan voor bepaalde percelen ook tijdelijke ontheffing van dit verbod geven. Daarnaast kan de
landbouwer bezwaar indienen tegen het bemestingsverbod, dat hierdoor automatisch wordt opgeschort.
Mogelijk wordt het bemestingsverbod hierdoor een jaar uitgesteld, en daarmee ook de termijn binnen dewelke
er een aanvraag tot vergoeding kan ingediend worden.

Binnen het bemestingsverbod zelf is er ook een differentiatie in de berekening van de vergoeding, bijvoorbeeld
naargelang er een bemestingsverbod van 2 grootvee‐eenheden per hectare dan wel 2 grootvee‐eenheden plus
100 kg stikstof uit chemische meststof per hectare wordt opgelegd.

Het is dus vooraf zeer moeilijk om te bepalen welk deel van de getroffen oppervlakte in een GRUP effectief kan
aanleiding geven tot gebruikerscompensatie en wat de bijhorende vergoeding per hectare zal zijn. Het bedrag
van de vergoeding is immers afhankelijk van de verbouwde teelten en de aanwezigheid of afwezigheid van vee
en melkproductie op het getroffen bedrijf. De basisbedragen evolueren ook mee met de fiscale forfaits voor de
verschillende teelten en landbouwstreken. Deze volgenden de voorbij jaren een dalende trend.

Ook als een RUP definitief is vastgesteld, kan dit nog gerechtelijk worden aangevochten en, na een juridische
procedure van meestal enkele jaren, vernietigd worden. Dan vervalt ook het bemestingsverbod en het recht
op vergoeding.

Bij opstellen van het benodigde budget voor gebruikerscompensatie is er dus een zeer grote mate van
onzekerheid over wat er kan verwacht worden als uitgaven.

Basisallocatie LBC LC065 4140

Deze basisallocatie betreft een dotatie aan de VLM vergoeding voor kapitaalschade. Naar aanleiding van RUPS
die bestemmingswijzigingen voorzien van een ‘gele’ bestemming naar een ‘groene’ bestemming, kan de
eigenaar een aanvraag voor kapitaalschadecompensatie indienen bij de VLM.

Er werd in 2014 81.018,75 euro kapitaalschade betaald voor 4,94 ha in 1 gemeentelijk RUP. Dit bedrag werd
betaald met de sommen aan onterecht uitbetaalde kapitaalschade die in 2013 werden teruggevorderd. Er
werd bijgevolg niets vereffend in 2014 voor kapitaalschade.

Bij het bepalen van het benodigde budget voor kapitaalschade wordt uitgegaan van de verwachting wat betreft
de vaststelling en inwerkingtreding van Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen die aanleiding kunnen
geven tot deze vergoeding. Algemeen geldt dat er tussen de voorlopige en de definitieve vaststelling van een
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GRUP ongeveer één jaar verloopt. Bovendien kan de getroffen perimeter bij voorlopige vaststelling, na het
openbaar onderzoek van het GRUP, nog bijgesteld worden in meer of in min. Ook na de definitieve vaststelling
van een GRUP kan dit worden aangevochten en na een juridische procedure van enkele jaren vernietigd
worden. Bij opstellen van het benodigde budget voor kapitaalschade is er dus een zeer grote mate van
onzekerheid over wat er kan verwacht worden als uitgaven.

Enerzijds is het onzeker of de voorlopig

vastgestelde GRUPs tijdig definitief worden vastgesteld en wordt bovendien sinds een paar jaar vrijwel
systematisch een juridische vraag tot vernietiging van het GRUP ingediend door betrokken personen en
organisaties. Anderzijds moet er wel voldoende budget worden voorzien om de wettelijke verplichtingen in
verband met de vergoeding te kunnen nakomen.

In 2014 verwerkte de VLM twee aanvragen tot betaling van kapitaalschade voor een gemeentelijk RUP waarin
landbouwbestemming werd omgezet naar natuur, bos of overig groen. Dit bemoeilijkt het bepalen van het
benodigde budget verder, gezien VLM meestal geen informatie ontvangt over de vaststelling van provinciale of
gemeentelijke RUPs.

Hierbij het overzicht van de GRUPs die in 2013 voorlopig of definitief werden goedgekeurd. Dit waren
potentieel de GRUPs waarvoor in 2014, na definitieve goedkeuring, kapitaalschade kon aangevraagd worden:

Algplanid RUP

rup_02000_212_00202_00001

Benaming

Zeehaven Antwerpen

Potentieel bedrag vergoeding

Werkelijk betaald (tot april

in kapitaalschade rapport

2015)

1.067.977 €

0 € (getroffen gebied werd
onteigend)

rup_02000_212_00224_00001

Wegverbinding Ieper ‐ Veurne

37.717 €

0 € (geen aanvragen ingediend)

rup_02000_212_00360_00001

Zwin en zwinbosjes

1.444.152 €

0 € (geen aanvragen ingediend)

Gemeentelijk RUP De Reukens ‐

1.367.693,84 €

81.018,75 €

538.524,92 €

0 € (aanvragen in behandeling)

rup_11001_214_00004_00001

Aartselaar
rup_02000_212_00224_00001

agrarische en natuurlijke structuur
Poelberg ‐
Meikensbossen

Bij opstellen van het benodigde budget voor kapitaalschade is er dus een zeer grote mate van onzekerheid over
wat er kan verwacht worden als uitgaven.
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3.4.5 Begrotingsartikel LBC/3LCH2Y/IS: VLM (interne stromen).
VAK

Ingeschreven

Vastgelegd

Gerealiseerd (%)

LBC LC034 4140

3.411.000,00

3.411.000,00

100,00%

LBC LC049 6141

4.261.000,00

4.260.861,27

100,00%

LBC LC050 6141

0,00

0,00

‐

LBC LC073 4140

1.000.000,00

1.000.000,00

100,00%

LBC LC075 6141

0,00

0,00

‐

LBC LC081 4140

250.000,00

250.000,00

100,00%

LBC LC085 6141

1.000.000,00

1.000.000,00

100,00%

LBC LD029 6141

3.550.000,00

3.531.884,46

99,49%

Totaal Begrotingsartikel

13.472.000,00

13.453.745,73

99,86%

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

Gerealiseerd (%)

LBC LC034 4140

VEK

1.248.000,00

1.248.000,00

100,00%

LBC LC049 6141

4.246.000,00

4.243.337,79

99,94%

LBC LC050 6141

525.000,00

387.477,58

73,81%

LBC LC073 4140

1.470.000,00

966.431,97

65,74%

LBC LC075 6141

105.000,00

105.000,00

100,00%

LBC LC081 4140

0,00

0,00

‐

LBC LC085 6141

0,00

0,00

‐

LBC LD029 6141

5.960.000,00

5.992.782,21

100,55%

Totaal Begrotingsartikel

13.554.000,00

12.943.029,55

95,49%

Basisallocatie LBC LC034 4140

De basisallocatie betreft een dotatie aan de VLM voor de uitkering van subsidies voor de realisatie van lokale
initiatieven in het kader van het geïntegreerd plattelandsbeleid. Het vastgelegde VAK voor een bedrag van
3.411.000,00 euro betreft subsidies voor: een éénmalige bijstelling naar aanleiding van de overgang naar PDPO
III (450.000,00 euro: ondersteuning provincies m.b.t. plattelandsbeleidsplannen, consultancy ontwikkeling
plattelandsloket:), IPO‐werking (136.000,00 euro), uitvoering onderzoeksagenda platteland (600.000,00 euro),
Quick Wins voor gebiedsgerichte projecten (480.000,00 euro: De Merode, De Wijers, Vlaamse Rand,
Scheldelandschapspark/Scheldehelden, Scheldelandschapspark/Oost‐Vlaamse gemeenten, Veldgebied Brugge),
de aanleg, inrichting en beheer van volkstuinparken (400.000,00 euro), de studie bestuurskrachtmeting fase 4
(185.000,00 euro), het onderzoeks‐ en beleidsrelevant project

“Wereldoorlog I en wederopbouw, de

reconstructie van platteland en landschap in Vlaanderen na de “Groote Oorlog”” van het Interfacultair Centrum
Agrarische Geschiedenis (180.000,00 euro), Urban Gardening ‐ Urban Architecture van de Koninklijke
Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde (56.592,00 euro), het opvangen overgangsperiode Leadergroepen
(150.000,00 euro), Vlaamse schapenhouderij vzw (140.000,00 euro), Oost‐Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen
vzw (90.000,00 euro), Buurten op den Buiten van de Koning Boudewijnstichting (100.000,00 euro), Opmaak
ontwikkelingsstrategie Vlaamse Leadergroepen (75.000,00 euro), Reservatie voor de regering voor bijkomende
projecten (368.408,00 euro).
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Het vereffeningskrediet werd voor 100% benut voor een bedrag van 1.248.00,00 euro. Het heeft betrekking op
volgende projecten: lopende plattelandsinitiatieven en de werking van het IPO (70.424,42 euro), Paardenloket
vzw 2013‐2015 (350.000,00 euro), Bestuurskrachtmonitor fase 2 en 3 (22.075,00 euro), Quick Wins (50.500,58
euro), Mobiel 21 vzw (20.000,00 euro), Samenlevingsopbouw Oost‐Vlaanderen vzw (40.000,00 euro),
bestuurskrachtmeting fase 2 en 3 (45.000,00 euro), Oost‐Vlaamse vereniging dorpsbelangen vzw (25.000,00
euro), éénmalige bijstelling naar aanleiding van de overgang naar PDPO III (ondersteuning provincies m.b.t.
plattelandsbeleidsplannen, 150.000,00 euro), éénmalige bijstelling naar aanleiding van de overgang naar PDPO
III, consultancy voor ontwikkeling plattelandsloket (40.000,00 euro), de aanleg, inrichting en beheer van
volkstuinparken (247.500,00 euro), het onderzoeks‐ en beleidsrelevant project

“Wereldoorlog I en

wederopbouw, de reconstructie van platteland en landschap in Vlaanderen na de “Groote Oorlog”” van het
Interfacultair Centrum Agrarische Geschiedenis (22.500,00 euro), Urban Gardening ‐ Urban Architecture van de
Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde (40.000,00 euro), het opvangen overgangsperiode
Leadergroepen (80.000,00 euro), Vlaamse schapenhouderij vzw (45.000,00 euro).

Basisallocatie LBC LC049 6141

In 2014 werd voor 3.891.673,34 euro aan gewestelijke subsidies vastgelegd voor de ruilverkavelingsprojecten
Jesseren (Limburg), Sint‐Lievens‐Houtem (Oost‐Vlaanderen), Sint‐Rijkers (West‐Vlaanderen) en Zondereigen
(Antwerpen). Er werden ook kleine restsubsidies vastgelegd voor de ruilverkavelingsprojecten Fortem (West‐
Vlaanderen), Merksplas (Antwerpen), Reninge (West‐Vlaanderen) en Ophoven (Limburg). De begunstigden van
deze toelagen zijn ruilverkavelingscomités met eigen rechtspersoonlijkheid. Het betreft werken in verband met
(landbouw)ontsluitingswegen, waterlopen, recreatieve paden, cultuurhistorisch erfgoed, landschapszorg,
natuurontwikkeling, milieuzorg en dorpskernherinrichting.

In 2014 werd ook voor 369.187,93 euro aan gewestelijke subsidies vastgelegd voor het ruilverkavelingsproject
A11 dat gekoppeld is aan de aanleg van de autosnelweg A11 (West‐Vlaanderen). De begunstigde van deze
toelage is het ruilcomité A11 met eigen rechtspersoonlijkheid. Het betreft werken in verband met
kavelinrichting.

Basisallocatie LBC LC050 6141

Van het budget 2014 werd 1 verwervingsdossier betaald. Het gaat om de aankoop van een woning gelegen te
Evergem, Overdam 9, met bijhorende gronden (totaal van 1ha 11ca). De verwerving van deze woning met
gronden kostte 387.477,58 euro.
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Basisallocatie LBC LC073 4140

Naar aanleiding van de opmaak van het vierde mestactieprogramma in het kader van de nitraatrichtlijn (MAP4)
begin 2011 moeten verschillende studies en onderzoeken uitgevoerd worden, deels op aangeven van Europa,
maar anderzijds ook omdat deze onderzoeken verdere achtergrondinformatie zullen bezorgen voor verdere
onderhandelingen met de diensten van de Europese Commissie de volgende jaren voor de volgende
actieprogramma’s. Deze begrotingspost voorziet de nodige middelen hiervoor.

In 2014 werd 1.000.000 euro vastgelegd voor 2 studies: het project “Agronomische waarde van bewerkte
dierlijk mest valoriseren en optimaliseren” (300.000 euro) en “Milieukundig en economisch verantwoord
fosforgebruik” (700.000 euro).

In 2014 werd 966.431,97 euro vereffend. Dit heeft betrekking op de financiering van de coördinator van het
Onderzoeksplatform duurzame bemesting voor het werkingsjaar 2014 (80.000 euro) en volgende lopende
studieopdrachten: Monitoring derogatie (124.990,37 euro); Vanggewassen (180.173,18 euro); Tuinbouw ‐
Benchmark‐Europese conferentie (67.849,01 euro); Tuinbouw ‐ oogstresten (197.365,93 euro); Tuinbouw ‐ KNS
en adviessystemen (178.996,00 euro); ArcNEMO Scenariostudie (56.218,11 euro); ArcNEMO Verdere kalibratie
en validatie (18.739,37 euro); Analyse stalen referentiepercelen CVBB (12.100,00 euro); Uitbreiding
referentietaken VITO voor methodologieën van staalnames (50.000,00 euro).

Basisallocatie LBC LC075 6141

De basisallocatie betrof aanvankelijk een vastleggingskrediet m.b.t. een kapitaalsdotatie aan de VLM voor de
aankoop van gronden voor volkstuinparken. Deze doelstelling werd opgeheven. In 2014 werd het
vereffeningskrediet volledig benut voor de aanleg, inrichting en beheer van volkstuinparken.

Basisallocatie LBC LC081 4140

De basisallocatie betreft een inkomensdotatie aan de VLM voor voorbereidende studies in het kader van
flankerend beleid voor instandhoudingsdoelstellingen. Er werd een krediet van 250.000,00 euro vastgelegd.
Doordat er nog geen uitvoeringsdossiers waren is er geen vereffeningskrediet benut.

Basisallocatie LBC LC085 6141

De basisallocatie betreft een kapitaalsdotatie aan de VLM voor de aankoop van gronden in het kader van
flankerend beleid voor instandhoudingsdoelstellingen. Er werd een krediet van 1.000.000,00 euro vastgelegd.
Doordat er nog geen uitvoeringsdossiers waren is er geen vereffeningskrediet benut.
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Basisallocatie LBC LD029 6141

Op deze basisallocatie gebeurt de projectgewijze overdracht van kredieten van het Agentschap voor Natuur en
Bos naar de Vlaamse Landmaatschappij voor de uitoefening van het voorkooprecht, de koopplichten in het
kader van het Natuurdecreet, de verwerving via overbedeling in ruilverkavelingsprojecten en de werking van
de grondenbanken.

In 2014 werd 3.532.000 euro overgedragen: er werd 1.000.000 euro ter beschikking gesteld aan de VLM om
namens het ANB het instrument van recht van voorkoop selectief en omzichtig in te zetten binnen de wettelijk
voorziene grenzen en wanneer de aankoop van bijzonder belang is voor het halen van de doelstellingen;
141.000 euro werd aangewend voor de verwerving van terreinen in het ruilverkavelingsproject Assebroekse
Meersen; er werd 2.300.000 euro voor de lokale grondenbanken o.a. Sigma vastgelegd en 91.000 euro voor de
aankoop van gronden in het kader van diverse projecten ter realisatie van Europese natuurdoelen.

3.5

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

3.5.1 Begrotingsartikel LBC/3LCH2A/WT: Slagkrachtige overheid: uitgaven in het kader van
beleidsvoorbereiding,

beleidsevaluatie,

beleidsonderbouwing

en

beleidsuitvoering

beleidsveld leefmilieu en natuur (werking en toelagen).

Ingeschreven

Vastgelegd

Gerealiseerd (%)

LBC LC003 1211

VAK

1.000,00

968,00

96,80%

LBC LC006 1211

514.000,00

505.479,97

98,34%

LBC LC009 1211

649.000,00

673.546,45

103,78%

LBC LC063 7200

1.053.000,00

1.007.249,65

95,66%

LBC LC072 1211*

4.091.283,85

4.091.023,39

99,99%

LBC LC076 3200

2.852.000,00

2.850.740,11

99,96%

Totaal Begrotingsartikel

9.160.283,85

9.129.007,57

99,66%

*
Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

Gerealiseerd (%)

LBC LC003 1211

VEK

112.000,00

98.657,98

88,09%

LBC LC006 1211

832.000,00

907.328,26

109,05%

LBC LC009 1211

583.000,00

533.627,29

91,53%

LBC LC063 7200

1.541.000,00

1.545.706,03

100,31%

LBC LC072 1211

1.893.000,00

1.804.886,58

95,35%

LBC LC076 3200

2.852.000,00

2.850.740,11

99,96%

Totaal Begrotingsartikel

7.813.000,00

7.740.946,25

99,08%
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Basisallocatie LBC LC003 1211

In 2014 werden de vastleggingskredieten aangewend voor kleine uitgaven met betrekking tot de communicatie
rond de beleidsplanning.

Basisallocatie LBC LC006 1211

In 2014 werden de middelen benut om een groot aantal overkoepelende initiatieven en beleidsvoorbereidende
studies te financieren. Het MINA‐plan 4, de sleutelprojecten uit het Regeerakkoord en Via en de beleidsbrief
vormden hierbij het kader.
) VAK VEK
De onderbouwing van de maatregelen hieruit, die door de afdeling Beleid getrokken of geïnitieerd zullen
worden, vormden de eerste prioriteit. Meer bepaald ging het om: afstemming beleidsplanning, voorbereiding
MINA 5, groene economie, milieuverantwoorde consumptie, lokale leefkwaliteit en lokale klimaatplannen.

Basisallocatie LBC LC009 1211

Dit budget is in hoofdzaak bedoeld ter financiering van de erelonen en onkostenvergoedingen van de
advocaten werkzaam voor het departement LNE en aangesteld door de Juridische Dienst van het departement
LNE in het kader van gerechtelijke procedures voor de gewone rechtbanken en administratieve rechtscolleges.
Op deze basisallocatie worden bijgevolg eveneens de erelonen en onkostenvergoedingen betaald van de
advocaten aangesteld door de Juridische Dienst van het departement LNE om de beslissingen van de afdeling
Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer te verdedigen voor het Milieuhandhavingscollege.

De uitgaven op deze allocatie van het departement betreffen continu‐uitgaven. Dit impliceert dat het om
uitgaven gaat die gelijkmatig verdeeld zijn over het werkjaar, met name de uitbetaling van erelonen en
onkostenvergoedingen aan advocaten.

Op het einde van 2014 werd via kredietherschikking 140.000 euro van het budget op LC009 toegewezen aan de
afdeling Centraal Databeheer. De middelen werden aangewend om volgende dossiers vast te leggen: (1)
onderhoud toepassing ETS (Emission Trade System) (2) technische ondersteuning business en functionele
analyses in functie van ICT toepassingen departement LNE en (3) technisch ondersteuning implementatie EAG:
Enterprise‐Architectuur gaat over het vertalen van doelstellingen naar de inrichting van organisatie, processen
en informatievoorziening.
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Basisallocatie LBC LC063 7200

Ontsnippering Zoniënwoud

Het Zoniënwoud is een groot aaneengesloten boscomplex verspreid over de 3 gewesten. Bovendien is het een
gebied, vlak bij de hoofdstad Brussel, waar heel veel en druk gebruikte weg‐ en spoorweginfrastructuur
aanwezig is. Bovendien is de uitbreiding van die infrastructuur in volle gang en zal die ook in de toekomst
worden voortgezet. Die infrastructuur werkt sterk versnipperend voor de aanwezige fauna en bovendien is er
vaak een probleem van verkeersveiligheid.

Daarom hebben alle betrokken partijen (sector ‘Openbare Werken’ en sector ‘Leefmilieu en Natuur’) van de 3
gewesten gezamenlijk een LIFE + Nature‐project aangevraagd ‘Herstel van natuurlijke habitats voor kritisch
bedreigde soorten d.m.v. van ontsnippering van het Zoniënwoud, Z‐Brussel (OZON)’ (LIFE12 NAT/BE/000166).
Dat project is ook goedgekeurd en loopt van 1 juli 2013 tot 1 juli 2017.

Hiervoor is door de verschillende betrokken partijen een engagement ondertekend. Voor het Departement
Leefmilieu, Natuur en Energie gaat over het plaatsen van een ecoraster langs een aantal autosnelwegen in het
Vlaamse deel van het Zoniënwoud.

Ontsnippering provincie Limburg: Nationaal Park Hoge Kempen ‐ Kempenbroek ‐ Bosland

Het Nationaal Park Hoge Kempen is een groot aaneengesloten gebied met veel open ruimte. Hetzelfde geldt
voor het Kempenbroek en Bosland. Bovendien is ook de ecologische samenhang van deze gebieden onderling
van groot belang. Het zijn ook allemaal gebieden, waar nu en ook in de toekomst, heel wat waardevolle
natuurelementen aanwezig zijn. Er leven hier ook grote zoogdieren wat natuurlijk consequenties heeft voor de
verkeersveiligheid op belangrijke wegen in dat gebied. De N771, N71, N74, N715 en de N73 zijn dergelijke
wegen. Ook kanalen als de Zuid‐Willemsvaart, kanaal Bocholt‐Herentals en het kanaal naar Beverlo spelen een
bepalende rol in de versnippering van deze gebieden. Hierdoor dringt een snelle aanpak van de ontsnippering
zich op. Dat gebeurt in nauw overleg tussen het agentschap Wegen en Verkeer, het agentschap voor Natuur en
Bos, NV De Scheepvaart en de Afdeling Milieu‐integratie en ‐subsidiëringen van het Departement Leefmilieu,
Natuur en Energie.

Voor de zone Nationaal Park Hoge Kempen en Kempenbroek werd een protocol afgesloten over de
ontsnippering van het hele gebied. Het gaat over het plaatsen van een ecoraster, het uitvoeren van enkele
ecotunnels en het bouwen van een aantal fauna‐uitstapplaatsen. Voor Bosland wordt in eerste instantie
gekeken naar ontsnippering van de kanalen (Bocholt‐Herentals, kanaal naar Beverlo).

32

Investeringen in het Vlaams Kennis‐ en Vormingscentrum De Helix

Ter vervanging van de verwarming op mazout werd in De Helix te Grimminge een installatie voorzien met
houtpellets en dit voor de verwarming van zowel het educatieve centrum als de gebouwen van het INBO.

Basisallocatie LBC LC072 1211

Op 19 juli 2013 besliste de Vlaamse regering dat alle lopende projecten en investeringen in het kader van
digitale bouwaanvraag en milieuvergunningen elkaar moesten versterken. Dit met in het achterhoofd dat beide
vergunningenstelsels in de nabije toekomst via het proceduredecreet omgevingsvergunning een gemeen‐
schappelijk juridisch kader krijgen en de milieu‐ en bouwvergunning de facto ophouden te bestaan.

Twee projectleiders (1 binnen elk beleidsdomein) werden bij beslissing van de Vlaamse regering aangesteld om
het geheel van projecten gerelateerd aan de digitalisering van de bouw‐, milieu‐ en omgevingsvergunningen
procedure te begeleiden vanuit de administratie. Naast de digitalisering bestaat er nog een juridische, een
proces en een communicatie projectgroep. Allen leggen ze verantwoording af aan en worden gestuurd door de
Task Force (eveneens in dezelfde beslissing van de VR opgericht) waarin de secretarissen‐generaal van
Bestuurszaken, Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimte Vlaanderen zetelen.

Voor het luik digitalisering werd in samenspraak tussen de beleidsdomeinen gestart met 3 projecten: Uitbouw
loket en uitwisselingsplatform (bouwt verder op het project digitale bouwaanvraag); Uitbouw omgevings‐
vergunningenregister (bouwt verder op de informatie vergaard via de studie milieuvergunningendatabank en
het bestaande bouwvergunningenregister); Opwaardering hostinginfra‐structuur in beheer bij het departement
LNE. Voor de realisatie van deze 3 projecten werd het krediet ten bedrage van 4.155.000 euro ter beschikking
gesteld van de afdeling Centraal Databeheer.

Als eerste stap werd de functionele analyse en het technisch ontwerp uitgewerkt. Op basis van de verzamelde
informatie tijdens de offertefase werd een eerste inschatting gemaakt van:
1. het budget voor de bouw/aanpassing

van het DBA‐loket en DBA‐ uitwisselings‐platform tot

omgevingsvergunningen‐loket en omgevingsvergunningen‐uitwisselingsplatform (WE407265).
2. het budget voor de bouw van het omgevingsvergunningenregister. Dit register dient de functionele
eisen verzamelt tijdens de haalbaarheidsstudie voor de milieuvergunningen‐databank en de
functionele eisen voor het stedenbouwkundig register te implementeren (WE407266).

De prestaties voor offerteopmaak en de start van de functionele analyse werden in september 2013 via
technische ondersteuning in regie ingehuurd en vastgelegd ten bedrage van 193.101,59 euro. Eind 2013 was
het niet mogelijk de nodige adviezen (inspectie van financiën en begrotingsakkoord) tijdig in te winnen om het
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vastleggingsdossier met betrekking tot de offertes WE407265 en WE407266 ten bedrage van 3.526.274,24
euro vast te leggen.

Het onbelast kredietsaldo in vastleggingskrediet ten bedrage van 3.962.283,85 euro werd op 31 december
2013 overgedragen naar het begrotingsjaar 2014 en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor
het begrotingsjaar 2014 zodat begin 2014 WE407265 en WE407266 besteld konden worden.

In de loop van het jaar werden investeringen gedaan voor de opwaardering hostinginfrastructuur in beheer bij
het departement LNE ten bedrage van 413.784,23 euro. Op het einde van 2014 werd via kredietherschikking
nog 129.000 euro toegevoegd aan het budget zodat de dossiers exploitatiegebonden diensten omgevings‐
vergunning (119.838,40 euro) en technische ondersteuning openstack (31.126,52 euro) konden vastgelegd
worden.

Basisallocatie LBC LC076 3200

Dit allocatienummer is ingevoerd ter financiering van de dading getroffen naar aanleiding van het eindvonnis
van de rechtbank van Brussel van 15 juli 2014 in de zaak van dhr. Jos Deters tegen het Vlaamse Gewest. Het
betreft een procedure tot het bekomen van een schadevergoeding wegens de ten onrechte weigering van een
milieuvergunning aan dhr. Deters. Aangezien dit dossier correct op de VFLD‐lijst vermeld stond, is dit betaald
met cofinanciering door het VFLD (50% op hoofdsom en 50% op intresten).

3.5.2 Begrotingsartikel LBC/3LCH2B/WT: Slagkrachtige overheid: uitgaven internationaal
milieu‐ en natuurbeleid (werking en toelagen).

Ingeschreven

Vastgelegd

Gerealiseerd (%)

LBC LC001 1211

VAK

225.000,00

224.150,25

99,62%

LBC LC018 3200

0,00

0,00

‐

LBC LC021 3300

519.000,00

518.730,04

99,95%

LBC LC030 3510

1.151.000,00

3.148.696,39

99,80%

LBC LC031 4100

143.000,00

142.046,80

99,33%

2.038.000,00

2.033.623,48

99,79%

Totaal Begrotingsartikel

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

Gerealiseerd (%)

LBC LC001 1211

VEK

298.000,00

128.310,90

43,06%

LBC LC018 3200

75.000,00

40.692,00

54,26%

LBC LC021 3300

728.000,00

669.541,11

91,97%

LBC LC030 3510

1.206.000,00

1.068.696,40

88,61%

LBC LC031 4100

72.000,00

71.023,80

98,64%

2.379.000,00

1.978.264,21

83,16%

Totaal Begrotingsartikel
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Basisallocatie LBC LC001 1211

In het begrotingsjaar 2014 werd het volgende aangerekend op deze basisallocatie: het treffen van logistieke en
andere schikkingen, o.a. voor de organisatie van vergaderingen en de ontvangst van genodigden, experts en
leden; betaling van lidgelden of variabele bijdragen die van de leden van de samenwerkingsverbanden worden
verwacht/gevraagd; buitenlandse zendingen in het kader van de uitvoering van het Vlaams supra‐ en
internationaal beleid en ontwikkelingssamenwerking; tussenkomst in werkingskosten en/of algemene
opvolging; aanmaken en verspreiden van documentatiemateriaal; kosten voor het vertalen van Vlaamse
milieuregelgeving naar het Engels; evaluatie van de werking van het Vlaams Partnerschap Water voor
Ontwikkeling; Vlaamse tussenkomst in de studie met het oog op de implementatie op Belgisch niveau van het
Nagoya Protocol inzake toegang en batenverdeling in het kader van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit
(impactstudie implementering ABS‐Protocol); kosten voor de ontvangst van buitenlandse delegaties. De lagere
VEK‐realisatiegraad is te wijten aan een aantal facturen die pas in 2015 vereffend moesten worden.

Basisallocatie LBC LC018 3200

Deze basisallocatie voorziet tussenkomsten, bijdragen of subsidies voor specifieke initiatieven of projecten
uitgevoerd door binnenlandse bedrijven. Vlaanderen draagt zo bij tot de realisatie van de op internationale,
Europese, Belgische of bilaterale overheidsfora onderschreven milieu‐ of natuurbeleidsdoelstellingen. In het
kader van de jaarlijkse projectoproep van de Vlaams minister bevoegd voor het leefmilieu voor het Vlaams
Partnerschap Water voor Ontwikkeling worden projecten via dit krediet gecofinancierd, voor zover ze
ingediend zijn door binnenlandse bedrijven. In deze context kunnen eveneens in het kader van Vlaamse
samenwerking met partnerregio’s of partnerlanden aan binnenlandse bedrijven projectsubsidies worden
toegekend.

Op dit krediet werden in 2014 geen vastleggingen genomen, maar de initiële middelen werden overgeheveld
naar andere basisallocaties voor financiering van projecten in het kader van het Vlaams Partnerschap Water
voor Ontwikkeling en een UNDP‐project in het kader van internationale biodiversiteitsfinanciering. De lagere
VEK‐realisatiegraad hangt samen met het niet doorgaan van een geplande betaling voor een project in Zuid‐
Afrika van Antea NV in het kader van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling.

Basisallocatie LBC LC021 3300

Deze basisallocatie voorziet in tussenkomsten, bijdragen of subsidies voor specifieke initiatieven of projecten
uitgevoerd door binnenlandse vzw’s of ngo’s. Vlaanderen draagt zo bij tot de realisatie van de op
internationale,

Europese,

Belgische

of

bilaterale

overheidsfora

onderschreven

milieu‐

of

natuurbeleidsdoelstellingen. In het kader van de jaarlijkse projectoproep van de Vlaams minister bevoegd voor
het leefmilieu voor het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling worden projecten via dit krediet
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gecofinancierd, voor zover ze ingediend zijn door binnenlandse vzw’s of ngo’s. Via deze basisallocatie kunnen
eveneens in het kader van de Vlaamse samenwerking met partnerregio’s of partnerlanden aan binnenlandse
vzw’s projectsubsidies worden toegekend.

In 2014 cofinancierde de Vlaams minister van Leefmilieu zes nieuwe water‐ en sanitatieprojecten in het kader
van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling, uitgevoerd door binnenlandse verenigingen.

De betalingskredieten werden benut door lopende en nieuwe Vlaams Partnerschap Water voor
Ontwikkelingsprojecten. De lagere VEK‐realisatiegraad hangt samen met de vertraging in projectuitvoering van
4 lopende water‐ en sanitatieprojecten, onder andere gesitueerd in het momenteel politiek minder stabiele
Mali, waardoor de betaling van een volgende schijf werd uitgesteld.

Basisallocatie LBC LC030 3510

Deze basisallocatie voorziet in tussenkomsten, bijdragen of subsidies voor specifieke initiatieven of projecten
uitgevoerd door buitenlandse of internationale actoren of instellingen. Vlaanderen draagt zo bij tot de
realisatie van de op internationale, Europese, Belgische of bilaterale overheidsfora onderschreven milieu‐ of
natuurbeleidsdoelstellingen. Via deze basisallocatie kunnen eveneens in het kader van Vlaamse samenwerking
met partnerregio’s of partnerlanden aan buitenlandse partners projectsubsidies worden toegekend.

In 2014 werd een bijdrage van 1.000.000€ vastgelegd en betaald aan het Adaptation Fund Trust Fund voor de
“financiering van adaptatierechten en ‐programma's in de ontwikkelingslanden die toegetreden zijn tot het
Kyoto‐protocol.” Daarnaast werd tevens een UNDP‐project ondersteund dat past in de Internationale
biodiversiteitsfinancieringsdoelstellingen, een subsidie vastgelegd voor de activiteiten van het World Resources
Forum en een bijdrage geleverd aan UNECE in het kader van het ESPOO‐verdrag.

De lopende projecten kregen elk de vastgelegde bijdrage of een volgende schijf uitbetaald. De lagere VEK‐
realisatiegraad hangt samen met het te laat ontvangen van de betalingsfactuur voor het vastgelegde UNDP‐
dossier van 2014.

Basisallocatie LBC LC031 4100

Deze basisallocatie voorziet in tussenkomsten, bijdragen of subsidies voor specifieke initiatieven of projecten
uitgevoerd door universiteiten en andere openbare instellingen. Vlaanderen draagt zo bij tot de realisatie van
de op internationale, Europese, Belgische of bilaterale overheidsfora onderschreven milieu‐ of
natuurbeleidsdoelstellingen. In het kader van de jaarlijkse projectoproep van de Vlaams minister bevoegd voor
het leefmilieu voor het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling worden projecten via dit krediet
gecofinancierd, voor zover ze ingediend zijn door binnenlandse universiteiten en andere openbare instellingen.
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Via deze basisallocatie kunnen eveneens in het kader van Vlaamse samenwerking met partnerregio’s of
partnerlanden aan universiteiten en andere openbare instellingen projectsubsidies worden toegekend.

Op dit krediet werd in 2014 een subsidie vastgelegd en een eerste schijf betaald voor een project van het
Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling, uitgevoerd door VU Brussel.

3.5.3 Begrotingsartikel LBC/3LCH2C/WT: Slagkrachtige overheid: uitgaven partner‐
schappen leefmilieu‐ en natuurbeleid (werking en toelagen).

VAK

Ingeschreven

Vastgelegd

Gerealiseerd (%)

LBC LC007 1211

615.000,00

605.475,03

98,45%

LBC LC019 3300

4.631.000,00

4.618.718,66

99,73%

LBC LC022 3300

695.000,00

693.941,68

99,85%

LBC LC023 3300

0,00

0,00

‐

LBC LC026 3300

5.000,00

0,00

0,00%

LBC LC039 4312

0,00

0,00

‐

LBC LC040 4322

0,00

0,00

‐

LBC LC082 4322

3.234.000,00

3.234.000,00

100,00%

LBC LC083 4322

10.000.000,00

10.000.000,00

100,00%

Totaal Begrotingsartikel

19.180.000,00

19.152.135,37

99,85%

Gerealiseerd (%)

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

LBC LC007 1211

VEK

763.000,00

529.656,69

69,42%

LBC LC019 3300

4.554.000,00

4.626.070,75

101,58%

LBC LC022 3300

410.000,00

473.919,46

115,59%

LBC LC023 3300

161.000,00

160.179,15

99,49%

LBC LC026 3300

5.000,00

0,00

0,00%

LBC LC039 4312

1.200.000,00

480.566,85

40,05%

LBC LC040 4322

12.391.000,00

11.644.294,37

93,97%

LBC LC082 4322

0,00

0,00

‐

LBC LC083 4322

10.000.000,00

10.000.000,00

100,00%

Totaal Begrotingsartikel

29.484.000,00

27.914.687,27

94,68%

Basisallocatie LBC LC007 1211

Naar analogie met de andere ecoducten in Vlaanderen, werd en zal het effectieve gebruik van het ecoduct
Kempengrens over de E34 in Mol opgevolgd worden. Hiervoor is een uitgebreide T0 opgemeten met aandacht
om de genetische werking van het ecoduct Kempengrens te evalueren. Op basis van die gegevens werd een
monitoring na de aanleg uitgewerkt. Zoals gebruikelijk is een monitoringsprogramma uitgewerkt waarbij
gebruik gemaakt wordt van gerichte inventarisaties met welomschreven onderzoeksmethoden. De monitoring
gebeurt gedurende 2 monitoringsperiodes (één jaar en zeven jaar na de aanleg) zodat de evolutie in het
gebruik en aanbevelingen naar het beheer gemaakt kunnen worden.
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Voor de meeste snelwegen is de laatste 10 tot 15 jaar het bermbeheer uitgevoerd aan de hand van een
bermbeheerplan waarbij vooral rekening gehouden wordt met de aanwezige vegetatie. Een stabiel en
volgehouden maaibeheer is zeer belangrijk voor fauna en flora om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Een
evaluatie en eventuele bijsturing van deze plannen dringt zich evenwel op. Dat proces is in volle uitvoering voor
de A2 (E314) in Vlaams‐Brabant en Limburg, voor de A10/E40 in West‐Vlaanderen, voor de R1 in Vlaams‐
Brabant en voor de E17 in Oost‐Vlaanderen en Antwerpen. Deze monitoring van bermbeheer zal waardevolle
informatie opleveren rond de bereikte ecologisch meerwaarde en de praktische en financiële haalbaarheid.

De Dienst Milieuvorming en ‐educatie geeft invulling aan het “Programma Natuur‐ en Milieueducatie”
(VR/2003/18.07/DOC.0748). Het programma voorziet in volgende opdrachten:
1. Beleidsondersteuning en coördinatie inzake NME (°):
2. Continue opvolging van het NME‐veld
3. Interactieve netwerking inzake NME
4. Ontwikkelen van innoverende NME‐methodieken
5. Functie als kenniscentrum (*)
6. Functie als infocentrum/info punt (*)
7. Kwaliteitsbewaking
(°) Bij uitbreiding wordt hier ook EDO bedoeld met de nadruk op de ecologische component
(*) ‘centrum’ betekent in deze context een loket dat niet expliciet aan een locatie gebonden is met een informatieve, sensibiliserende,
educatieve en/of onderzoeksfunctie.

Een pedagogische en emancipatorische benadering van NME zijn belangrijk voor de vorming van kritische
burgers en om te komen tot een meer ecologisch verantwoorde leefomgeving en een duurzame ontwikkeling
van de samenleving. Met de Decade van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling van UNESCO (2005‐2014) is er
voluit voor gekozen om educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) als richtinggevend kader te hanteren voor
natuur‐ en milieueducatie. NME is een levenslang én levens breed proces met duurzame ontwikkeling als
richtinggevend kader.

Bovenvermelde opdrachten impliceren het ontwikkelen en verspreiden van nieuwe methodieken en
materialen; inventarisatie en verspreiding van initiatieven vanuit de NME‐veld (NME‐inventaris, elektronisch
platform, …) het inzetten van communicatiemiddelen (publicaties, NME‐zine, websites, ...); het organiseren van
studiedagen en cursussen. Ook het ondersteunen van andere diensten valt hieronder.

De dienst beschikt over 2 educatieve centra zijnde De Helix te Grimminge en De Vroente in Kalmthout en een
educatief team in het Provinciaal Bezoekerscentrum De Nachtegaal in De Panne. Deze educatieve centra
ontwikkelen en organiseren educatieve activiteiten en programma’s voor verschillende doelgroepen. De centra
hebben een proeftuinfunctie voor de ontwikkeling van vernieuwende methodieken en materialen.
De centra voorzien in een aanbod van (na)vorming voor lesgevers, educatoren, leraren, vormingswerkers en
deskundigen van verschillende doelgroepen. Gidsen, leerkrachten en andere intermediairen worden begeleid
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en ondersteund bij de voorbereiding en uitvoering van een NME‐activiteit. Voor het ruime publiek worden
activiteiten en tentoonstellingen uitgewerkt. Campagnes en projecten van LNE worden gevisualiseerd.

Het implementatieproces van EDO in Vlaanderen in kader van UNECE werd verder gaande gehouden teneinde
internationale engagementen ter zake te kunnen nakomen. De werkingsmiddelen werden gebruikt voor de
opvolging van de acties van het Vlaams Implementatieplan Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO). De
EDO‐coördinatie gebeurt door de Dienst Milieuvorming en –educatie.

Het MINA‐plan 4 en de beleidsnota Leefmilieu en Natuur 2009‐2014 besteden aandacht aan het belang van de
betrokkenheid van en samenwerking met maatschappelijke actoren en specifieke doelgroepen bij het
milieubeleid. Specifiek worden met dit doelgroepenbeleid de economische actoren (in eerste instantie
landbouw en industrie) die door het uitoefenen van hun activiteiten een milieudruk veroorzaken, beoogd.
Hierbinnen valt ook de samenwerking met een aantal prioritaire sectoren bij de doelgroepen landbouw en
industrie (akkerbouwsector, voedingssector en basischemiesector). Dit doelgroepenbeleid krijgt vorm door
kennisvergaring en ‐uitwisseling tussen/binnen overheid en betrokken sectoren, het inzetten van
communicatiemiddelen (publicaties,...), het opzetten van overleg en samenwerking, het organiseren van
studiedagen, zijnde:
-

kennisvergaring en ‐uitwisseling (over hun milieusituatie, socio‐economische context en het voor hen
relevant milieu‐, natuur‐ en energiebeleid) in het kader van de samenwerking met (prioritaire)
doelgroepen en sectoren enerzijds en andere beleidsdomeinen anderzijds (inspelen op noden).

-

aanmaak van promotiemateriaal en daarmee gerelateerde kosten: bv. drukkosten brochures en
publicaties, diverse kosten voor organisatie van trefdagen/ vormingsmomenten en persmomenten.

-

ontwikkelen van informatietechnologie (databanken, elektronische aanvraagformulieren, …) voor een
vlotte werking rond milieu‐integratie naar economische sectoren op basis van behoefteanalyses: er zal
bv. een databank en elektronisch aanvraagformulier ontwikkeld worden voor een vlottere afhandeling
van dossiers verhoogde investeringsaftrek voor onderzoek en ontwikkeling.

-

organisatie van werksessie(s)/studiedagen/evenementen rond/naar bepaalde doelgroepen of rond
bepaalde thema’s, afhankelijk van opportuniteiten (actualiteit) en de noden hieromtrent,

-

opzetten van initiatieven/pilootprojecten rond bepaalde doelgroepen/sectoren of rond bepaalde
thema’s: het gaat hierbij om: opzetten van initiatieven rond draagvlakverbreding ‘landbouw &
milieu/natuur’ of ‘industrie & milieu/natuur’ (waarbij ingespeeld wordt) op concrete noden en vragen
uit de doelgroepen zelf; het opzetten van initiatieven om de voorbeeldrol inzake milieuzorg van
zogenaamde voorlopers bij verschillende doelgroepen naar andere spelers optimaal te versterken; het
opzetten van initiatieven om partnerschappen rond milieu en natuur tussen economische actoren en
niet‐gouvernementele organisaties te bevorderen.
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Door de dienst Milieu‐integratie Overheden en Maatschappij , die zich onder meer richt op het maatschappelijk
middenveld en de burger/consument, worden specifieke acties uitgewerkt in samenwerking met actoren uit
het maatschappelijk middenveld.

Op 15 juli 2011 keurde de Vlaamse Regering (VR/2011/1507/DOC.0740) het projectvoorstel “Ecocampus” goed
voor een periode van 1 september 2011 tot 31 augustus 2015. Voor de uitvoering van het prioriteitenplan
2014 van Ecocampus werden volgende acties ondernomen:
-

Uitvoering/opvolgen (proef)projecten (ontwikkeling educatief materiaal, instrumenten,…).

-

Organisatie Forum ‘Duurzaam Hoger Onderwijs – De Kennis Voorbij” in het voorjaar én najaar van
2014.

-

Organisatie Lerende Netwerken.

Voor de verdere bekendmaking en uitbouw van het Ecocampusproject werden er trefdagen,
vormingsmomenten en persmomenten georganiseerd alsook deelname aan allerhande forums, beurzen en
studiedagen.

Basisallocatie LBC LC019 3300

De milieu‐ en natuurverenigingen worden gesubsidieerd door het besluit van de Vlaamse Regering van 10
oktober 2003 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu‐
en natuurverenigingen.

-

Milieu‐ en natuurverenigingen: 3.781.000 euro (37 verenigingen);

-

Streekverenigingen: 290.000 euro (288 streekverenigingen);

-

Organisatieontwikkeling: 139.000 euro (3% van het begrotingskrediet);

-

Minaraad: 452.000 euro (vertegenwoordiging van BBL en Natuurpunt in de Minaraad);

Basisallocatie LBC LC022 3300

Ondersteuning werd voorzien aan de 3 Vlaamse vakbondsorganisaties. Het betreft hier een vervolg van de
werkingssubsidie voor ACV, ACLVB en ABVV die opgestart werd in 2005. Door de steeds bijkomende wetgeving
inzake

milieuaangelegenheden

die

van

belang

zijn

op

ondernemingsniveau

en

wijzigende

vakbondsafgevaardigden is de nood aan ondersteuning i.v.m. informatie, vorming, advies en begeleiding nog
steeds wenselijk. De werkingssubsidie maakt de uitbouw van een interne werking rond het milieuthema
mogelijk die tegemoet kan komen aan deze noden. Deze werking bevat o.m. volgende elementen:
-

op gecoördineerde wijze milieudeskundigheid ter beschikking stellen van militanten en secretarissen
met in eerste instantie focus op de begeleiding van ondernemingsmilitanten bij milieudossiers
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(adviesbevoegdheden van comités, rol van milieucoördinator, jaarverslag van milieucoördinator in
comité, vergunningenbeleid, milieu‐inspectie, …).
-

het meer systematisch voorzien van informatie en vorming voor militanten door het uitwerken van
brochures, folders, vormingspakketten, het organiseren van studiedagen en vormingssessies, schrijven
van artikels, …

-

het voorzien van een ondersteuning van secretarissen met opdrachten inzake milieu.

Met de site www.milieukoopwijzer.be reikt de Bond Beter Leefmilieu (BBL) een laagdrempelig en vlot
hanteerbaar instrument aan waarmee grootverbruikers milieuvriendelijke producten kunnen vinden. Hierbij
biedt de site ondersteuning bij de concrete uitvoering van milieuzorgprogramma’s en draagt zo bij tot de
effectieve vermindering van de afvalberg, de vermindering van de verontreiniging door afvalstoffen en tot de
effectieve afname van energie‐ en waterverbruik. Per productgroep zijn er criteria, een ranglijst van producten,
een overzicht van leveranciers, worden er praktische vragen beantwoord en vooroordelen weerlegd. Dit
instrument vergemakkelijkt het vinden van milieuvriendelijke producten én hun leveranciers in de eigen buurt.
Het doorkliksysteem naar milieuvriendelijke leveranciers in de eigen buurt maakt dit instrument tot een
unicum in zijn soort en verleent het zijn grote meerwaarde. De inspanningen van de Milieukoopwijzer om hun
laagste milieuscore gelijk te stellen aan de criteria van de Vlaamse en Federale overheid, maakt dit instrument
nog meer bruikbaar voor overheidsaankopers. De Milieukoopwijzer behandelt volgende productgroepen:
drank & dranktoestellen, papierwaren, kantoormaterialen, maaltijden en tussendoortjes, schoonmaak,
duurzaam watergebruik en verlichting.

Er is een samenwerkingsverband tussen het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Afdeling Milieu‐
integratie en ‐subsidiëringen), het Departement Landbouw en Visserij (Afdeling Duurzame Landbouw‐
ontwikkeling), de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos voor de projectoproep
‘Draagvlakverbreding Landbouw & Milieu’. Doel van de projectoproep is kansen te geven aan lokale initiatieven
die bijdragen tot de vermindering van de polarisering tussen de milieu‐/natuur‐ en landbouwsector en die de
samenwerking tussen de sectoren bevorderen. Er wordt bewust gekozen voor kleinschalige, lokale projecten
(maximale subsidie per project: 7.500 euro) omdat zo het best kan ingespeeld worden op de knelpunten en
kansen in een bepaalde streek.

De Afdeling Milieu‐integratie en ‐subsidiëringen ondersteunt en promoot meer biodiversiteit op
bedrijven(terreinen). De doelstelling is het creëren van een groter draagvlak voor biodiversiteit op
bedrijven(terreinen). Dit kan onder meer gebeuren door verschillende partners samen te brengen in een
stakeholderoverleg om ideeën uit te wisselen en door concrete pilootprojecten op terrein te ondersteunen die
dit draagvlak bekrachtigen.
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Jaarlijks komen er bij de Afdeling Milieu‐integratie en ‐subsidiëringen een aantal spontane subsidievragen rond
informatie, sensibilisering, natuur‐ en milieueducatie, doelgroepenbeleid en Natuurtechnische milieubouw
binnen voor vaak interessante kortlopende projecten van een vereniging, een school, etc.

De consulent ‘waterbewust bouwen’ is een intermediair tussen overheid en architect/ontwerpers. Hij heeft tot
doel kennis te versterken bij de ontwerpers in de domeinen ‘water robuust bouwen’, ‘beheer van de
waterhuishouding’ en ‘multifunctioneel ontwerpen van de buitenruimte’. Deze domeinen zijn maatschappelijk
erg relevant. Via een consulent kan een directe input gegeven worden te midden van de bestaande
communicatie‐ en opleidingskanalen. Het project is vergelijkbaar met het energieconsulentenproject van de
Vlaamse overheid.

RVO Society ontwikkelt educatief materiaal rond recente ontwikkelingen in techniek en wetenschappen.
Techniek en wetenschappen inzetten voor een duurzame wereld is de missie voor RVO Society. RVO Society
gaat voor een Climate Change in het onderwijs. Bij het project “Planet Watch Planet Change” worden jongeren
op een educatieve manier aangezet om de luchtkwaliteit te meten, registreren en verbeteren. Het gaat om een
STEM‐(Science, Technology, Engineering en Mathematics) project voor jongeren gekoppeld aan incentives om
zelf actie te ondernemen om op die manier meer technische en wetenschappelijke geletterdheid te verwerven
om de maatschappelijke impact van de luchtkwaliteit te begrijpen en om een sterke maatschappelijke
betrokkenheid te verwerven om het probleem aan te pakken. In het luik ‘PlanetWatch’ brengen jongeren de
Belgische luchtkwaliteit in beeld: in het luik ‘PlanetChange’ gaan ze over tot actie. Naast een wetenschappelijke
vorming en sensibilisering stuurt het project ook aan op gedragsverandering. Voor de gedragsverandering en
actie in de scholen werk RVO‐Society samen met het project Milieuzorg op School.

In het Vlaams adaptatieplan (maatregel 11‐6) werd opgenomen om een denktank “Klimaatbestendig
Vlaanderen ”op te richten. Door Ugent werd een projectvoorstel ingediend voor de oprichting en begeleiding
van een denktank. Deze denktank doet volgende zaken:
-

De kennis en concrete cases op het gebied van adaptatie mobiliseren om zo bij te dragen aan een
klimaatbestendig Vlaanderen.

-

De academische wereld in staat stellen om gezamenlijk en trans disciplinaire kennis rond adaptatie te
ontwikkelen en te verspreiden.

-

De innovatiekracht op het gebied van klimaatbestendigheid bevorderen.

-

De Vlaamse overheid bijstaan in haar taak om adaptatie vorm te geven.

-

Onderzoeksvoorstellen formuleren naar relevante onderzoek fondsen.

Het opbouwwerkproject Water en Armoede van Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie verdiept zich in de
problematiek van waterarmoede in Vlaanderen. Via contacten met watermaatschappijen, welzijnsactoren,
OCMW ’s, en in het bijzonder via doelgroep contacten in heel Vlaanderen werden de belangrijkste knelpunten
en de impact van de problematiek duidelijk. In het bijzonder de afsluitingen van water en de overlevings‐
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strategieën die gezinnen hanteren om daar mee om te gaan, maakten een diepe indruk. De sleutel tot het
garanderen van toegang tot water ligt in de werking van de Lokale Adviescommissie. Een grondig sociaal
onderzoek, begeleiding van de cliënt, inzet van een waterscan, afstemming met andere diensten zijn middelen
die afsluitingen kunnen voorkomen en de situaties van waterarmoede kunnen remediëren. In de praktijk wordt
de werking van de LAC echter zeer verschillend ingevuld. Omdat niet omschreven is wat een sociaal onderzoek
minimaal dient in te houden, omdat heel wat cliënten niet bereikt worden, omdat hulpverleners een enorme
caseload trotseren … worden ook gezinnen afgesloten die niet kúnnen betalen. Vanuit deze vaststellingen wil
Samenlevingsopbouw voluit gaan voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissies.

Sinds een 10‐tal jaren investeert de vzw Sociale Werkplaats De Sleutel in Gent en Antwerpen in een voortraject
van activering, een activerende werkvloer.

Deze heeft als doel mensen met een grote afstand tot de

arbeidsmarkt (verslavings‐ en/of een geestelijk gezondheidsprobleem, lange jaren inactiviteit) te begeleiden
naar bezoldigde en stabiele arbeid. Via activering (her)wint de doelgroep medewerker stabiliteit op voldoende
levensdomeinen en verhoogt hij / zij de kansen op het verkrijgen en behouden van duurzaam werk binnen het
reguliere circuit als het kan, binnen het beschermde als het moet. De activerende werkvloer richt zich
hoofdzakelijk tot die personen met een werkloosheidsuitkering, ziekte‐ en invaliditeitsuitkering, met een
leefloon of een inkomens vervangende tegemoetkoming die ook kampen met een probleem van verslaving aan
illegale middelen. Het betreft mensen die momenteel niet deelnemen aan betaalde arbeid in het reguliere of
beschermde circuit omwille van diverse belemmeringen, maar waarvan arbeidsdeelname binnen een redelijke
periode als haalbaar wordt ingeschat mits de nodige ondersteuning. De visie van dit project steunt op 4 pijlers
(leefmilieu, tewerkstelling, vrijwilligers en educatie). Deze vormen de rode draad doorheen het project.

Basisallocatie LBC LC023 3300

Subsidies in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot vaststelling van de
bijzondere regelen inzake subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu‐ en natuurbeleid. Dit besluit
regelt de subsidiëring van erkende en niet‐erkende milieu‐ en natuurverenigingen voor de uitvoering van
zogenaamde DuLoMi‐projecten (zijnde projecten inzake duurzaam lokaal milieubeleid), MiNa‐projecten (zijnde
initiatieven voor het behoud of de verbetering van de natuur‐ en milieukwaliteit), NME‐projecten (zijnde
natuur‐ en milieu educatieve projecten) en projecten inzake intergemeentelijke en/of provinciale
samenwerkingsstructuren.

In 2014 werden er geen projecten goedgekeurd door de minister en werden de kredieten getransfereerd naar
de basisallocatie LBC LC022 3300 om ad‐hoc subsidieprojecten te subsidiëren.

Basisallocatie LBC LC026 3300

De bedoeling is om duurzaam bouwen te promoten in al zijn aspecten. De wedstrijd richt zich tot studenten en
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bouwheren en selecteert en bekroont een aantal goede voorbeelden op basis van hun integrale aanpak. Zowel
nieuwbouw‐ als renovatieprojecten komen in aanmerking. In 2014 werd deze wedstrijd echter niet
uitgeschreven zodat er geen vastleggingen noch betalingen op deze basisallocatie werden gerealiseerd.

Basisallocatie LBC LC039 4312

Er werd enkel nog een VEK krediet gebruikt dat het mogelijk maakt om verder uitvoering te geven aan de
engagementen aangegaan in het kader van de samenwerkingsovereenkomsten met de provincies 2002‐ 2004,
2005‐2007 en 2008‐2013.

Basisallocatie LBC LC040 4322

Er werd enkel nog een VEK krediet gebruikt dat het mogelijk maakt om verder uitvoering te geven aan de
engagementen aangegaan in het kader van de samenwerkingsovereenkomsten 2002‐ 2004, 2005‐2007 en
2008‐2013.

Basisallocatie LBC LC082 4322

Het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014 houdende de toekenning van compensatie aan de
verschillende actoren en aan gemeenten voor milieu gerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroep
werknemers voorziet jaarlijks een bedrag van 3.234.000 euro om 616 takenpakketen in te zetten voor de
gemeenten om bedoelde werkzaamheden te ondersteunen. Elke Vlaamse gemeente kan beroep doen op
minstens twee takenpakketten.

Basisallocatie LBC LC083 4322

Er werd 10 miljoen euro ter beschikking gesteld van de gemeenten voor het uitvoeren van acties in het kader
van Maatregelpakket 13 ‘Inhoudelijke steun aan lokale overheden door de Vlaamse overheid’ van het Vlaamse
Milieubeleidsplan 2011‐2015. Meer specifiek gaat het om acties die kaderen in het lokale waterbeleid, zoals
het herwaarderen van grachten, het bevorderen van infiltratie, het herinrichten van een waterloop en het
onderhouden van rioleringen. De subsidie werd berekend op basis van het aantal inwoners en de onbebouwde
oppervlakte uitgedrukt in hectare van de gemeente (met een verhouding van 1 euro per inwoner en 4 euro per
hectare).
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3.5.4 Begrotingsartikel LBC/3LCH2G/WT: Beleid lokale leefmilieukwaliteit (werking en
toelagen).
Ingeschreven

Vastgelegd

Gerealiseerd (%)

LBC LC008 1211

VAK

507.000,00

506.999,28

100,00%

Totaal Begrotingsartikel

507.000,00

506.999,28

100,00%

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

Gerealiseerd (%)

LBC LC008 1211

VEK

600.000,00

558.772,73

93,13%

Totaal Begrotingsartikel

600.000,00

558.772,73

93,13%

Basisallocatie LBC LC008 1211

In 2014 werden vastleggingen genomen voor onderzoeksopdrachten in het kader van geluidskaarten en
maatregelen op geluidskaarten voor weg en spoor, van de evaluatie van muziekactiviteiten en bijzondere
gevallen van muziekactiviteiten, van de macro‐economische analyse van bijkomende (klimaat)scenario’s voor
2030, van berekeningen met het Emissiemodel voor Spoorverkeer en Scheepvaart in Vlaanderen (EMMOSS),
van de bandbreedte analyse van een nieuwe wagenparkmodule op wegverkeersemissieprognose, van de
bijdrage van de Vlaamse ammoniakemissies tot de (piek)concentraties van fijn stof in Vlaanderen, van
nanomaterialen in gebruiksproducten.

Daarnaast werden een aantal kleinere opdrachten vastgelegd, met name voor scenarioberekeningen, voor de
Vlaamse bijdrage aan ETS luchtvaart, voor logistiek voor studiedagen, voor vertalingen en voor het
luchtkwaliteitsmodel in functie van de interpretatie van de humane biomonitoringscampagne in de Gentse
Kanaalzone.

3.5.5 Begrotingsartikel LBC/3LCH2H/WT: Beleid open ruimte (werking en toelagen).

De gebiedsgerichte landinrichtingsprojecten dragen bij aan een duurzame plattelandsontwikkeling, onder meer
door een bundeling van middelen vanuit leefmilieu, platteland en andere beleidsdomeinen. De landinrichting
zorgt ook mee voor de concrete invulling van de globale, geïntegreerde ontwikkelingsvisies die ontwikkeld
worden in ruimtelijke afbakeningsprocessen, zoals bijvoorbeeld voor het Vlaams Strategisch Gebied rond
Brussel.

VAK
LBC LC020 3300
LBC LC057 6332
Totaal Begrotingsartikel

Ingeschreven

Vastgelegd

Gerealiseerd (%)

425.000,00

424.413,37

99,86%

734.000,00

633.142,78

86,26%

1.159.000,00

1.057.556,15

91,25%
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VEK
LBC LC020 3300
LBC LC057 6332
Totaal Begrotingsartikel

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

Gerealiseerd (%)

122.000,00

25.458,71

20,87%

882.000,00

964.189,07

109,32%

1.004.000,00

989.647,78

98,57%

Basisallocatie LBC LC020 3300

In 2014 werden 19 gewestelijke subsidies vastgelegd voor een totaalbedrag van 424.413,37 euro: acht
subsidies voor het deelproject Groenpool Vinderhoutse bossen van het pilootlandinrichtingsproject Leie en
Schelde, één subsidie voor het deelproject Geel‐Bel fase 2 van het pilootlandinrichtingsproject Grote‐
Netegebied, vier subsidies voor het deelproject Groenhove‐Vrijgeweid van het planprogramma Brugse
Veldzone, twee subsidies voor het deelproject Sint‐Amandus van het planprogramma Brugse Veldzone, twee
subsidies voor het deelproject Groene fietsgordel van het planprogramma Brugse Veldzone en twee subsidies
voor het deelproject Poort Averbode van het planprogramma de Merode.

De begunstigden van deze toelagen zijn zowel privaatrechtelijke rechtspersonen (7) als natuurlijke personen
(12).

De belangrijkste maatregelen waren de herinrichting van de omgeving Kruiskapel‐Kroningskapel‐Kroningsdreef
aan de Norbertijnerabdij van Averbode (157.717,60 euro subsidie, 37% van het totale toegekende
subsidiebedrag), de herinrichting van het natuurgebied Duivelskuil in Geel (90.207,45 euro, 21% van het totale
toegekende subsidiebedrag), de herinrichting van de natuurgebieden Stadswallen en Romboutswerve in
Damme (74.840,49 euro, 17% van het totale toegekende subsidiebedrag) en het uitvoeren van kleinschalige
landschaps‐ en natuurprojecten op private gronden (77.442,63 euro, 18% van het totale toegekende
subsidiebedrag). Op deze manier stimuleert het Vlaams Gewest de participatie van private personen aan de
uitvoering van landinrichtingswerken. De gerealiseerde aanwending van de VEK is laag omdat twee grote in
2013 goedgekeurde maatregelen vertraging hebben in de uitvoering.

Basisallocatie LBC LC057 6332

In 2014 werden 7 gewestelijke subsidies vastgelegd voor een totaalbedrag van 633.142,78 euro: één subsidie
voor het deelproject De Moeren van het pilootlandinrichtingsproject De Westhoek, één subsidie voor het
deelproject Groenpool Vinderhoutse bossen van het pilootlandinrichtingsproject Leie en Schelde, twee
subsidies voor het deelproject Geel‐Bel fase 2 van het pilootlandinrichtingsproject Grote‐Netegebied, één
subsidie voor het deelproject Groene fietsgordel van het planprogramma Brugse Veldzone, één subsidie voor
het deelproject Poort Averbode van het planprogramma de Merode en één subsidie voor het deelproject
Molenbeek‐ en Maalbeekvallei van het planprogramma Molenbeek‐ en Maalbeek.
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De begunstigden van deze toelagen zijn drie gemeenten (Asse, Gent en Scherpenheuvel‐Zichem), twee
provincies (Antwerpen (2) en West‐Vlaanderen) en één publiekrechtelijke rechtspersoon (polder De Moeren).
De belangrijkste maatregelen waren grondverwerving voor realisatie van een groenpool (260.171,28 euro, 41%
van het totale toegekende subsidiebedrag), grondverwerving voor inrichting natuurgebied en volkstuinen
(185.495,26 euro, 29% van het totale toegekende subsidiebedrag), het verleggen van een waterloop, inclusief
grondverwerving (95.155,41 euro subsidie, 15% van het totale toegekende subsidiebedrag).

Op deze manier stimuleert het Vlaams Gewest de participatie van gemeenten, provincies en andere
publiekrechtelijke rechtspersonen aan de uitvoering van landinrichtingswerken.

3.5.6 Begrotingsartikel LBC/3LCH2M/WT: Luchtbeleid (werking en toelagen).

Ingeschreven

Vastgelegd

Gerealiseerd (%)

LBC LC024 3300

VAK

0,00

0,00

‐

LBC LC066 3200

0,00

0,00

‐

Totaal Begrotingsartikel

0,00

0,00

‐

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

Gerealiseerd (%)

LBC LC024 3300

50.000,00

600,00

1,20%

LBC LC066 3200

10.000,00

0,00

0,00%

Totaal Begrotingsartikel

60.000,00

600,00

1,00%

VEK

Basisallocatie LBC LC024 3300

In december 2008 werd via een BVR een subsidie voor de aankoop van roetfilters door particulieren voorzien.
De subsidie heeft in 2014 geen groot succes gekend waardoor het aantal aanvragen en de hieraan gekoppelde
uitbetaling van de subsidie laag was.

Basisallocatie LBC LC066 3200

In juli 2010 werd het BVR voor subsidie voor de aankoop van roetfilters door particulieren gewijzigd. Deze
begrotingspost werd gecreëerd voor tegemoetkoming aan garagisten bij de installatie van roetfilters en voor
de premie aan bedrijven. In 2014 kregen we hiervoor geen aanvraag waardoor er ook niets kon uitbetaald
worden.
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3.5.7 Begrotingsartikel LBC/3LCH2N/WT: Integraal waterbeleid: overdracht aan de
openbare waterdistributienetwerken (werking en toelagen).

Ingeschreven

Vastgelegd

LBC LC044 4351

VAK

86.603.000,00

86.603.000,00

100,00%

Totaal Begrotingsartikel

86.603.000,00

86.603.000,00

100,00%

Gerealiseerd (%)

VEK

Gerealiseerd (%)

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

LBC LC044 4351

86.603.000,00

86.603.000,00

100,00%

Totaal Begrotingsartikel

86.603.000,00

86.603.000,00

100,00%

Basisallocatie LBC LC044 4351

De watermaatschappijen ontvangen vanuit het Minafonds een algemene werkingstoelage om hun
bovengemeentelijke saneringsverplichting te kunnen naleven. De werkingstoelage werd in 2014, net als in
2013, op basis van kwartaalvoorschotten uitgekeerd. Naast een eerste voorschot op de werkingstoelage 2014
dat reeds werd uitbetaald eind 2013 (begroting 2013), werd de werkingstoelage 2014 middels vier
kwartaalvoorschotten, bepaald o.b.v. (een inschatting van) de reële financiële stromen in het kader van de
bovengemeentelijke sanering bij de watermaatschappijen, uitbetaald via uitgavenartikel LBC/3LCH2N/WT van
het Minafonds (begroting 2014).

3.5.8 Begrotingsartikel LBC/3LCH2Q: AGIV (interne stromen).

Ingeschreven

Vastgelegd

LBC LC032 4140

VAK

253.000,00

253.000,00

100,00%

Totaal Begrotingsartikel

253.000,00

253.000,00

100,00%

Gerealiseerd (%)

VEK

Gerealiseerd (%)

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

LBC LC032 4140

253.000,00

253.000,00

100,00%

Totaal Begrotingsartikel

253.000,00

253.000,00

100,00%

Basisallocatie LBC LC032 4140

Het betreft een aanvullende werkingsdotatie aan het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen
(AGIV) voor het begrotingsjaar 2014 voor de cofinanciering van de activiteiten in het kader van de aanmaak, de
bijhouding en het gebruik van het Grootschalig Referentie Bestand (GRB).

Het AGIV staat in voor de coördinatie, de organisatie en de dienstverlening van het GRB en de uitvoering van
het GRB‐uitvoeringsplan. Deze opdracht omvat minstens volgende aspecten: de aanmaak en de bijhouding van
het GRB, de installatie en het beheer van het GRB, de coördinatie bij het gebruik van het GRB, de advisering
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aan en de ondersteuning van de deelnemers aan GIS‐Vlaanderen bij de aanmaak van grootschalige
geografische gegevens, de coördinatie van de kwaliteitscontrole betreffende alle initiatieven die binnen het
GRB kaderen, de coördinatie en organisatie van de toegang van gebruikers tot het GRB.

Deze aanvullende werkingsdotatie aan het AGIV wordt aangewend om het aandeel van Aquafin NV, als
netbeheerder van het vervoersnet voor afvalwater, in de aanmaak en de bijhouding van het GRB te
financieren. Anderzijds voorziet zij in de ondersteuning en advisering van Aquafin NV door het AGIV inzake de
aanmaak en het gebruik van en de toegang tot het GRB.

3.5.9 Begrotingsartikel LBC/3LCH2P/IS: HERMES (interne stromen).
Ingeschreven

Vastgelegd

LBC LC052 6141

VAK

302.000,00

301.178,39

99,73%

Totaal Begrotingsartikel

302.000,00

301.178,39

99,73%

Gerealiseerd (%)

VEK

Gerealiseerd (%)

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

LBC LC052 6141

302.000,00

301.178,39

99,73%

Totaal Begrotingsartikel

302.000,00

301.178,39

99,73%

Basisallocatie LBC LC052 6141

In uitvoering van de beslissing van de Vlaamse regering tot toekenning van ecologiepremie voor roetfilters en
Euro V vrachtwagens werd een dotatie overgemaakt aan het HERMES‐fonds. Het bedrag is gebaseerd op de
effectieve uitbetaling in 2013 van de ecologiepremies voor deze technologieën.

3.6

DAB Minafonds

3.6.1 Begrotingsartikel LBC/3LCH2Z/OV: over te dragen saldo.

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

Gerealiseerd (%)

LBC LC077 0322

VEK

223.689.000,00

0,00

‐

Totaal Begrotingsartikel

223.689.000,00

0,00

‐

Basisallocatie LBC LC077 0322

Dit is een technische basisallocatie die de sluitpost vormt tussen de middelen op het Minafonds en de
benodigde uitgaven. Via deze basisallocatie wordt niet uitbetaald, enkel herverdeeld.
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3.7

Agentschap voor Natuur en Bos

3.7.1 Begrotingsartikel LBC/3LCH2F/WT: Biodiversiteitsbeleid (werking en toelagen).
VAK

Ingeschreven

Vastgelegd

Gerealiseerd (%)

LBC LD002 1211

4.065.000,00

4.047.796,63

99,58%

LBC LD003 1211

8.679.000,00

8.640.870,94

99,56%

LBC LD005 1211

155.000,00

154.487,07

99,67%

LBC LD007 1211

314.000,00

314.848,77

100,27%

LBC LD008 1211

0,00

0,00

‐

LBC LD010 3200

1.276.000,00

1.275.066,66

99,93%

LBC LD011 3300

7.912.000,00

7.911.050,80

99,99%

LBC LD012 3300

217.000,00

216.912,00

99,96%

LBC LD013 3300

378.000,00

377.500,00

99,87%

LBC LD015 3300

219.000,00

50.000,00

22,83%

LBC LD016 3300

26.000,00

26.000,00

100,00%

LBC LD018 3441

302.000,00

300.786,00

99,60%

LBC LD020 3510

25.000,00

0,00

0,00%

LBC LD021 5210

6.445.000,00

6.445.000,00

100,00%

LBC LD022 5210

1.474.000,00

1.412.524,33

95,83%

LBC LD023 5310

97.000,00

92.313,30

95,17%

LBC LD026 7100

19.692.000,00

19.692.000,00

100,00%

LBC LD032 7422

704.000,00

703.612,16

99,94%

LBC LD084 4340

1.750.000,00

1.749.800,00

99,99%

Totaal Begrotingsartikel

53.730.000,00

53.410.568,66

99,41%

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

Gerealiseerd (%)

LBC LD002 1211

3.265.000,00

2.808.069,64

86,01%

LBC LD003 1211

7.633.000,00

7.529.238,83

98,64%

LBC LD005 1211

141.000,00

140.943,08

99,96%

LBC LD007 1211

328.000,00

217.422,03

66,29%

LBC LD008 1211

44.000,00

30.887,39

70,20%

LBC LD010 3200

1.290.000,00

1.381.087,06

107,06%

LBC LD011 3300

9.058.000,00

7.891.228,19

87,12%

LBC LD012 3300

333.000,00

156.170,55

46,90%

LBC LD013 3300

700.000,00

616.389,72

88,06%

LBC LD015 3300

219.000,00

83.216,86

38,00%

VEK

LBC LD016 3300

26.000,00

26.000,00

100,00%

LBC LD018 3441

324.000,00

289.164,51

89,25%

LBC LD020 3510

33.000,00

0,00

0,00%

LBC LD021 5210

6.450.000,00

6.339.014,52

98,28%

LBC LD022 5210

589.000,00

338.862,15

57,53%

LBC LD023 5310

186.000,00

174.772,20

93,96%

LBC LD026 7100

16.803.000,00

17.700.246,59

105,34%

LBC LD032 7422

1.648.000,00

1.363.087,23

82,71%

LBC LD084 4340

1.750.000,00

1.105.875,00

63,19%

50.820.000,00

48.191.675,55

94,83%

Totaal Begrotingsartikel
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Basisallocatie LBC LD002 1211
De middelen van deze basisallocatie worden ingezet voor een waaier van studies en onderzoeksprojecten ter
ondersteuning van de beleidsvoorbereiding, beleidsuitwerking en het beheer van eigen domeinen van het ANB.
Het is één van de begrotingsposten van waaruit het ANB de middelen put om beleidsinitiatieven van de
Vlaamse Regering vorm te geven (o.a. via wetenschappelijke onderbouwing). De doelstellingen van het
Regeerakkoord en de doelstellingen in de beleidsnota van de minister worden door het ANB in belangrijke
mate nader uitgewerkt met middelen voorzien op onderhavige post, om dan hun verdere implementatie te
vinden doorheen alle projecten en processen van het ANB.

Jaarlijks worden verscheidene opdrachten uitgeschreven voor de ondersteuning bij het ontwikkelen van
nieuwe beleidsconcepten, bij beleidsevaluatie, de voorbereiding van regelgeving en de uitwerking van
richtlijnen en handleidingen. De focus van de bestedingen voor ondersteuning lag net als in 2013 op de
realisatie van de Europese natuurdoelen, maar ook de doelstellingen rond de algemene biodiversiteit in
Vlaanderen, rond ecosysteemdiensten en rond beleving kwamen aan bod.

Voor de implementatie van de Europese natuurdoelen en de uitvoering van het Sigmaplan werden diverse
hydrologische metingen en effectmetingen uitgevoerd. Er werd procesbegeleiding bij het verder
implementatietraject van de Europese natuurdoelen en juridische ondersteuning aangezocht. Met het
opstellen van soortenbeschermingsprogramma’s geeft het ANB uitvoering aan de E.U. verplichting om op basis
van het soortenbesluit een sturende en coördinerende rol op te nemen inzake soortenbescherming. Reguliere
inventarisaties en monitoring van soorten en milieukwaliteit worden uitgevoerd door het INBO. Uitzonderlijk
en enkel projectmatig worden inventarisatie‐ en monitoringsprojecten gecoördineerd door het ANB en
voorzien op het werkingsbudget van het ANB. In 2014 werd de monitoring in de haven van Antwerpen en het
Rechterscheldeoevergebied verdergezet.

Naast de opmaak van soortenbeschermingsprogramma’s wordt in het actief soortenbeleid ook ingezet op de
beheersing van invasieve exoten en schadesoorten. Het vroeg detectiesysteem voor exoten werd verder gezet
en werden plannen uitgewerkt voor de surveillance en risico‐analyse van wildedierenziekten.

Het ANB geeft de belevingswaarde van natuur en groen een centrale rol in zijn werking. In dit kader werd een
onderzoek naar woningprijzen in functie van groen in de omgeving opgestart. Ook de opmaak van een
technisch vademecum ‘ontwerp’ in het kader van harmonisch park‐ en groenbeheer draagt mee bij aan het
uitdragen van duurzaam beheer in functie van natuur en maatschappij..

Basisallocatie LBC LD003 1211
Op deze basisallocatie worden de onderhoudsuitgaven aangerekend voor het duurzaam onderhoud en beheer
van de terreinen in eigendom en in beheer bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Dit betekent dat hier enkel
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worden op aangerekend: onderhoudswerken die uitbesteed worden aan de particuliere aannemerij
(onderhoudswerken aan de vernoemde domeinen, wegen, gebouwen, recreatieve infrastructuren, sanering
van aangekochte terreinen,…).

In 2014 werd 8.641.00 euro aangewend voor uitgaven voor het duurzaam onderhoud en beheer van de
terreinen in eigendom en in beheer bij het ANB. Alle voorstellen van werken worden begroot op basis van
normen die beschikbaar zijn voor gelijkaardige werken in een recent verleden. De meeste grote inrichtings‐ en
onderhoudswerken (zoals maaien van grote grasvlakten, plaggen i.f.v. heideherstel, exotenbestrijding, vellen
en snoeien van bomen, klepelen van bospercelen, enz…..), die veelal efficiënter kunnen uitgevoerd worden
door de private sector, worden uitbesteed op basis van openbare aanbestedingen. Het meer specifiek en
natuurgericht biotoopbeheer, dat een grote expertise en terreinkennis vereist, wordt uitgevoerd in eigen regie
door gespecialiseerde arbeiders van het ANB.

Het agentschap voert een gepland beheer van de eigen terreinen en zet daarbij prioritair in op het realiseren
van de Europese natuurdoelen. Het ANB beheert vandaag reeds 80.000 ha natuur en bosgebied. Op dit
moment wordt 60% van de reguliere kredieten ingezet op de uitvoering van werken in functie van de Europese
natuurdoelen. Deze focus wordt systematisch verscherpt naarmate het implementatieproces verder vorm
krijgt. Daarnaast worden, in overeenstemming met het regeerakkoord, werken uitgevoerd om de beleving en
de toegankelijkheid van groene domeinen te verbeteren en worden multifunctionele stadsbossen gerealiseerd.
De uitbreiding van de te beheren oppervlakte en ook de taakstelling inzake realisatie van een duurzame
instandhouding leggen extra druk op het budget voor het uitvoeren van werken, waardoor derhalve door het
ANB continu ingezet wordt op efficiëntiewinsten.

Basisallocatie LBC LD005 1211
Het jachtexamen is verplicht voor alle kandidaat‐jagers en wordt georganiseerd door het ANB in uitvoering van
het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 1995 houdende organisatie van het jachtexamen, laatst
gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 2012.

Met de organisatie van het jachtexamen beoogt het ANB de kwaliteit van het wildbeheer in Vlaanderen te
verbeteren. De uitgaven hebben betrekking op de huur van de zalen voor het theoretische jachtexamen op
diverse locaties in Vlaanderen en de ondersteuning die nodig is voor de materiële en praktische organisatie van
het praktijkgedeelte van het jachtexamen.

De uitgaven worden volledig gecompenseerd door de ontvangsten via het inschrijvingsgeld, dat ingeschreven
wordt op het begrotingsartikel LBC/2LD‐H‐A‐F/OW.
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Basisallocatie LBC LD007 1211
Communicatie is een constant aandachtspunt bij alle activiteiten van het ANB, zowel voor de reguliere werking
als voor de aspecten die specifiek zijn opgenomen in het Regeerakkoord en de Beleidsnota. Op deze
basisallocatie worden de kosten aangerekend voor de campagnes die het agentschap jaarlijks organiseert met
als doel het draagvlak rond natuur, bos en groen te versterken. Er werd met een creatieve aanpak gericht
ingezet op de Dag van het Park en de Week van het Bos.

Basisallocatie LBC LD008 1211
De middelen op deze basisallocatie zijn gericht op de ondersteuning van de werkingskosten van het dagelijks
beheer van het Vlaams Fonds Tropisch Bos (VTFB). Het Vlaams Fonds Tropisch Bos werd opgericht via beslissing
van de Vlaamse Regering op 22 november 2002. Via dit Fonds wordt ondersteuning gegeven aan bebossings‐
en herbebossingsprojecten in de context van het klimaatbeleid, maar die tevens een bijdrage leveren voor
biodiversiteitsbehoud en sociale ontwikkeling van de betrokken bevolkingsgroepen. Er werd in 2014 31.000
euro betalingen gedaan voor de lopende projecten van vorige jaren. Nieuwe projecten werden in 2014 niet
genomen.

Basisallocatie LBC LD010 3200
Het beleid inzake groenjobs is decretaal, bij Besluit van de Vlaamse Regering en bij Ministerieel Besluit
geregeld. Vanuit de natuursector (natuurverenigingen, terreinbeherende verenigingen, bosgroepen, regionale
landschappen, maar ook lokale besturen die natuurgebied bezitten) bestaat een belangrijke behoefte aan
kwaliteitsvol natuur‐ en bosbeheer en ‐onderhoud. Omdat dergelijke ecologisch waardevolle werken vaak
arbeidsintensief en vanuit louter (micro)economisch perspectief verlieslatend zijn, én de beheerders
onvoldoende over eigen middelen beschikken om zelf de werken te laten uitvoeren, heeft het beleid er voor
gekozen om deze actoren geldelijk te ondersteunen door subsidies in het leven te roepen die ertoe strekken
dergelijke werken financieel mogelijk te maken. In 2014 werd 1.275.000 euro ter beschikking gesteld voor deze
groenjobs.

Basisallocatie LBC LD011 3300
Op deze basisallocatie wordt de hierna vermelde ondersteuning aangeboden.

Reservaten erkennen en het beheer van reservaten subsidiëren
Op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 kunnen natuurreservaten, in beheer bij
private personen of rechtspersonen andere dan het Gewest of de Staat, bij ministerieel besluit het statuut van
erkend natuurreservaat krijgen. Voor de erkende natuurreservaten, uitgezonderd deze in beheer bij provincies
en gemeenten, worden op basis van dit besluit van de Vlaamse Regering subsidies toegekend voor de huur, het
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beheer, het toezicht, de eerste inrichting, de monitoring, de openstelling en het onthaal in de bezoekerscentra.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 voorziet in een indexering van de beheersubsidies.

Ondersteuning van de vogelopvangcentra
Aan de vogelopvangcentra in Vlaanderen wordt jaarlijks een subsidie toegekend op basis van het besluit van de
Vlaamse Regering van 4 juni 2004 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van Vlaamse
opvangcentra voor vogels en wilde dieren en houdende toekenning van subsidies. Gezien de taak van de
opvangcentra, werd geopteerd de subsidie op te splitsen in twee delen, een werkingssubsidie en een
professionaliseringssubsidie. De werkingssubsidie wordt vooral gekoppeld aan de educatieve en
sensibiliserende activiteit van de opvangcentra. De subsidie voor professionalisering wordt vooral gekoppeld
aan personeelskosten. In lijn met de voorgaande jaren kon in 2014 480.000 euro vrijgemaakt worden voor de
ondersteuning van de vogelopvangcentra.

Subsidies in het kader van het Sigmaproject
Op deze basisallocatie wordt in het kader van het Sigmaproject een subsidie verleend aan het Regionaal
Landschap Schelde‐Durme, een subsidiëringsproject dat in 2009 werd opgestart. Het project heeft als
doelstelling de instandhouding van de broedpopulatie van weidevogels in de Kalkense Meersen door het
afsluiten van beheerovereenkomsten met landbouwers en de ontwikkeling van een draagvlak voor het
natuurluik van het Sigmaplan bij het brede publiek en de doelgroepen. Er werd 30.000 euro voorzien voor het
afsluiten van beheerovereenkomsten met landbouwers.

Facultatieve subsidies aan doelgroepen
Op deze basisallocatie wordt in voorkomend geval ook de facultatieve subsidies aan doelgroepen voor het
uitbouwen van een specifieke werking aangerekend. In 2014 werd 1499 ha extra natuurreservaat erkend. In
totaal werd 7.333.000 euro toegekend aan de erkende terreinbeherende verenigingen voor de beheersubsidies
en ondersteuning van de bezoekerscentra van de erkende natuurreservaten.

In het kader van een interdepartementale projectoproep voor draagvlakverbreding voor natuur bij
landbouwers kon 8.000 euro toegekend worden aan het Regionaal Landschap Rivierenland. Er werd ook een
werkingssubsidie van 60.000 euro toegekend voor het project ecokwadraat.

Basisallocatie LBC LD012 3300
Het Vlaams Fonds Tropisch Bos werd opgericht via beslissing van de Vlaamse Regering op 22 november 2002.
De middelen op deze basisallocatie zijn gericht op de ondersteuning via het Vlaams Fonds Tropisch Bos van
bebossings‐ en herbebossingsprojecten in de context van het klimaatbeleid, maar die tevens een bijdrage
leveren voor biodiversiteitsbehoud en sociale ontwikkeling van de betrokken bevolkingsgroepen. Er werden in
2014 2 projectoproepen gelanceerd.
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Basisallocatie LBC LD013 3300
Op deze basisallocatie worden de hierna vermelde subsidies toegekend.

Subsidies aan wildbeheereenheden
Op basis van het besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder
afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en van de
criteria waaronder beheereenheden kunnen worden erkend (1 december 1998) kunnen wildbeheereenheden
subsidies ontvangen. Deze subsidie bestaat uit een basissubsidie en een subsidie die in relatie tot het
werkingsgebied, waarvoor volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 een indexering voorzien
is. Hier bovenop kunnen subsidies verleend worden voor projecten inzake natuur‐ en wildbeheer. Aan de
erkende wildbeheereenheden kon 378.000 euro toegekend worden als basis‐, oppervlakte‐ en projecten
vormingssubsidie.

Basisallocatie LBC LD015 3300
In haar streven naar sociaal warme steden maakt Vlaanderen verder werk van de beschikbaarheid van nabije
natuur‐, bos‐ en groenwaarden, onder meer via de realisatie van de VIA‐doorbraak ‘Groen Stedengewest’. In
dit kader worden innoverende, voorbeeldstellende projecten en initiatieven van particulieren en verenigingen
inzake de uitbouw van groen in de stad ondersteund.

Er konden 5 projecten rond de aanleg van speelgroen rekenen op ondersteuning. In totaal werd 50.000 euro
aangewend.

Basisallocatie LBC LD016 3300
De middelen op deze allocatie worden aangewend voor een subsidie aan vzw Natuurvereniging Den Bunt voor
het organiseren van bosklassen in het boshuis te Ravels. De subsidie wordt aangewend voor het betalen van
loonkosten en kosten voor werking en onderhoud. Voor deze educatieve ontsluiting van het boshuis te Ravels
wordt elk jaar 26.000 euro voorzien als nominatum subsidie voor deze natuurvereniging.

Basisallocatie LBC LD018 3441
Er werd bij de start van het jaar 192.000 euro ingeschreven voor het betalen van schade door jachtwild en door
beschermde soorten in uitvoering van gerechtelijke beslissingen en in het kader van administratieve dossiers in
uitvoering van het zogenaamde wildschadebesluit (besluit van de Vlaamse regering van 3 juli 2009, in
uitvoering van art. 25 Jachtdecreet van 24/07/1991 en art. 52 van het Decreet Natuurbehoud van 21/10/1997).
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In totaal werd 302.000 euro ingeschreven voor het betalen van de dossiers van schade door soorten in
uitvoering van gerechtelijke beslissingen en in het kader van administratieve dossiers in uitvoering van het
zogenaamde wildschadebesluit. Vooral door de schadeclaims die de gerechtelijke procedure volgen en de
dossiers voor schade door steenmarter, liep het benodigde budget veel hoger op dan de 192.000 euro
toegekend in de begroting. Derhalve werden, na eenmalige indikking op de reguliere middelen, bij herschikking
vanuit andere kredieten van het ANB bijkomende middelen ter beschikking gesteld om de verwachte dossiers
te kunnen uitbetalen.

Basisallocatie LBC LD021 5210
Het Vlaams Regeerakkoord voorziet de uitbreiding van de gebieden onder effectief natuurbeheer (erkende,
Vlaamse of bosreservaten, andere natuurgebieden onder vergelijkbaar beheersplan), waarbij, wat aankopen
betreft, het huidige ritme minstens wordt aangehouden en er een opwaartse trend wordt beoogd. De
aandacht gaat hierbij prioritair naar de Habitatrichtlijngebieden. Deze hectaren worden naar gelang de situatie
toegewezen voor de verwerving van bos en te bebossen terreinen (richtinggevende streefoppervlakte:
1000ha), natuurgebied (richtinggevende streefoppervlakte: 2000ha), deels door de Vlaamse overheid
(streefoppervlakte: 1000 ha), deels door de terreinbeherende verenigingen (streefoppervlakte: 1000ha). De
subsidies die aan de erkende terreinbeherende verenigingen worden verstrekt, kaderen binnen deze
doelstellingen. Het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu vormt de rechtsgrond voor
het aankoopbeleid van natuurgebieden. Art. 44 bepaalt dat de erkende terreinbeherende natuurverenigingen
subsidies voor de aankoop kunnen krijgen. Aan de erkende terreinbeherende verenigingen werd in 2014, in lijn
met de vorige begrotingsjaren, 6.445.000 euro aankoopsubsidies toegekend.

Basisallocatie LBC LD022 5210
Voor de realisatie van de ambities van de Vlaamse Overheid op vlak van biodiversiteit wordt maximaal ingezet
op samenwerking met partners en interne integratie in het beleid van andere entiteiten. Vanuit deze
basisallocatie worden verenigingen ondersteund voor investeringen in het verbeteren van de natuurkwaliteit.
Samenwerking en partnerschappen met lokale actoren zijn essentieel om de planvorming op Vlaams niveau
inzake instandhoudingsdoelstellingen en soortenbescherming te laten resulteren in effectieve realisaties op
terrein.

Op deze basisallocatie worden kredieten gereserveerd voor:
Subsidies voor uitzonderlijke éénmalige inrichtingen die natuurherstel, natuurontwikkeling of verbeterde
openstelling in erkende natuurreservaten tot doel hebben volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 27
juni 2003; natuurprojectovereenkomsten afgesloten ter uitvoering van de natuurrichtplannen volgens het
Decreet Natuurbehoud; de projectoproep voor projecten (Quick Wins) ter realisatie van de Europese
natuurdoelen.
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In 2014 werden 11 dossiers voor uitzonderlijke, éénmalige inrichtingswerken in natuurreservaten gehonoreerd
voor een totaal bedrag van 656.000 euro. Er werd een voorstel voor natuurprojectovereenkomsten ingediend
voor een bedrag van 2.000 euro. Er werden 43 projectvoorstellen voor realisatie van de Europese
natuurdoelen, voor een totaal bedrag van 755.000 euro, ter ondersteuning voorgelegd.

Basisallocatie LBC LD023 5310

Met deze basisallocatie worden de steunmaatregelen voor de bebossing van landbouwgronden bekostigd zoals
voorzien in het Plattelandsontwikkelingsplan. De concrete regeling heeft vorm gekregen met het Besluit van de
Vlaamse Regering van 14 november 2008 betreffende de subsidiëring van de bebossing van landbouwgronden
ter uitvoering van verordening (EG)nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor
plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Het EU
cofinancieringspercentage bedraagt 50%.

Voor de ondersteuning van projecten van de bebossing van landbouwgronden, een ondersteuning die kan
rekenen op cofinanciering vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), was in
2014 92.000 euro vereist.

Basisallocatie LBC LD026 7100

De kredieten op deze basisallocatie worden aangewend voor de algemene investeringsuitgaven in ANB‐
domeinen, voor de realisatie van het Sigma‐project, voor de optimalisatie van de onthaalfunctie in
ANB‐domeinen en voor de verwerving van terreinen in functie van de realisatie van de Europese natuurdoelen
en de aanleg van stadsbossen. De investeringen door het Agentschap voor Natuur en Bos verlopen in
overeenstemming met de prioriteiten en doelstellingen opgenomen in het regeerakkoord en de Beleidsnota
Leefmilieu en Natuur.

De kredieten worden ingezet om maximaal invulling te geven aan de Biodiversiteitsstrategie om Vlaanderen op
een goede of verbeterde regionale staat van instandhouding te brengen voor 16 habitats tegen 2020 en een
wezenlijke bijdrage te leveren dat 70% van alle vereiste instandhoudingsmaatregelen genomen zijn in 2020. De
beschikbare kredieten van het ANB worden herverdeeld over de strategische doelstellingen. Het ANB beheert
vandaag ongeveer 80.000 ha. Alle bestaande beheerplannen van het ANB, de openbare besturen en de
terreinbeherende verenigingen (de 'sterkste schouders') binnen de SBZ werden gescreend in functie van de
Europese natuurdoelen. Goed voor in totaal 54.475 ha.

De te beheren oppervlakte stijgt jaarlijks doordat ook gericht grondaankopen gedaan worden ten behoeve van
de realisatie van de Europese natuurdoelen. Op dit moment worden 85% van de reguliere kredieten ingezet op
de uitvoering van werken in functie van Europese natuurdoelen. Naast deze focus worden, in
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overeenstemming met het Regeerakkoord, met deze kredieten werken uitgevoerd om de beleving en de
toegankelijkheid van groene domeinen te verbeteren en worden multifunctionele stadsbossen gerealiseerd.

Het Natura 2000‐programma is een nieuwe wettelijke figuur, beschreven in het IHD‐besluit van 20 juni 2014.
Het is een managementplan Natura 2000 op Vlaams niveau en geeft onder meer een synthese van de
taakstelling, oppervlaktebalans, inspanningen en budget voor de implementatie van de Europese natuur‐
doelen.

Scheldeprogramma/Sigmaplan
In de gebieden Kalkense Meersen (Schelde), Pikhaken‐Hollaken (Dijle), Grote Nete en Kleine Nete werd het
aankoopbeleid verdergezet via rechtstreekse verwerving of via de grondenbank van het Sigmaplan. In totaal
werd zo voor 70 ha projectgebied of ruilgrond verworven. De cluster Kalkense Meersen (950 ha) is nu voor
ongeveer de helft verworven, ingericht of onder natuurbeheer in functie van de natuurdoelen. De
wetlandprojecten van de Durmevallei (120 ha) zijn voor vier vijfden verworven en worden ingericht. De
potpolder van Lillo is afgewerkt en ook het Vlaamse deel van de Hedwige‐Prosperpolder is zo goed als klaar.

Het studiewerk loopt voor de inrichting van Oudbroek en Schelland (Schelde), Dorent (Dijle), Lier (Nete), Kleine
en Grote Nete evenals de opmaak van plan‐MER en GRUP. In het Demerproject loopt het plan‐MER en het
modelleerwerk voor oppervlakte‐ en grondwater.

In de polders van Kruibeke is met Europese cofinanciering (STEP‐project, Scalluvia‐project) de Schiphoekpolder
ingericht als onthaalzone en werd de vertuining van de moerasbossen opgeruimd. De vernatting van een groot
deel van het weidevogelgebied door middel van gecontroleerd dagelijks getij werd gestart. De interne
inrichtingswerken zitten in een finaal stadium.

In de Antwerpse Haven zijn de inrichtingsstudies lopende voor de natuurkerngebieden en is gestart met een
geïntegreerd initiatief om de toeristisch‐recreatieve troeven van dit gebied te gaan uitbouwen.

Het instrument natuurinrichting wordt ingezet voor het behoud, het herstel, het beheer en de ontwikkeling van
natuur en focust op de realisatie van de Europese natuurdoelen. De belangrijkste investeringen gebeurden in
de lopende projecten Dijlevallei, Turnhouts Vennengebied West, Zoerselbos, West‐Vlaamse Scheldemeersen
en Merelbeekse Scheldemeersen. Naast de instelling van twee nieuwe projecten (Berlarebroek‐Donkmeer en
De Liereman) werd ook verder gewerkt aan de voorbereiding van diverse nieuwe projecten. Er werd een aanzet
voorbereid voor een meerjarenprogramma voor natuurinrichting.
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Basisallocatie LBC LD032 7422

Op de basisallocatie LDC LD032 7422 worden de reguliere uitgaven inzake aankopen van machines en ander
materiaal in functie van het beheer van de ANB‐domeinen aangerekend. Er werd 704.000 euro aangewend
voor het aankopen van machines die absoluut noodzakelijk zijn om het terreinbeheer in eigen regie uit te
voeren. Het betreft vooral tractoren, kleine machines, aanhangwagens en vrachtwagens die ingezet worden
door de diverse arbeidersploegen van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Basisallocatie LBC LD084 4340

Er werd een decretale rechtsgrond voorzien voor de provinciale taakstelling ten aanzien van de regionale
landschappen en de bosgroepen. De provincies zijn nu bevoegd voor de erkenning, subsidiëring en opvolging
van de regionale landschappen en de bosgroepen. Met de vijf provincies werden samenwerkingsakkoorden
afgesloten voor de projectfinanciering gedurende een periode van drie jaar. In uitvoering daarvan heeft elke
provincie een actieprogramma ingediend opgesteld. Deze provinciale actieprogramma’s werden na grondige
evaluatie binnen het ANB goedgekeurd. Er werd in totaal 1.365.000 euro besteed.

Aan de bezoekerscentra Bastion VII en De Watersnip werd 107.000 euro werkingstoelage toegekend. De
projectbureaus Duinengordel en Bosland werden ondersteund voor 278.000 euro.

3.7.2 Begrotingsartikel LDC/3LCH2F/WT: Biodiversiteitsbeleid (werking en toelagen).

Ingeschreven

Vastgelegd

Gerealiseerd (%)

LDC LD004 1211

VAK

3.635.000,00

3.680.748,50

101,26%

LDC LD030 7100

105.000,00

82.789,54

78,85%

LDC LD031 7422

277.000,00

234.674,19

84,72%

4.017.000,00

3.998.212,23

99,53%

Ingeschreven

Werkelijk Uitgevoerd

Gerealiseerd (%)

LDC LD004 1211

3.565.000,00

3.463.189,70

97,14%

LDC LD030 7100

105.000,00

76.047,76

72,43%

LDC LD031 7422

212.000,00

192.143,39

90,63%

3.882.000,00

3.731.380,85

96,12%

Totaal Begrotingsartikel

VEK

Totaal Begrotingsartikel

Basisallocatie LDC LD004 1211

Op deze basisallocatie worden onderhoudsuitgaven aangerekend voor het duurzaam onderhoud en beheer van
de terreinen in eigendom en in beheer bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Het betreft hetzelfde type
uitgaven als op de basisallocatie LBC LD003 1211, hier evenwel beperkt tot de kleinere uitgaven waarvoor geen
visum van de controleur van de vastleggingen nodig is (procedure vereffenaar kort). Daarnaast worden op deze
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basisallocatie de heffingen van belastingen op het patrimonium aangerekend, zoals de onroerende voorheffing
en polderbelastingen. De beschikbare kredieten werden volledig aangewend voor uitgaven voor het beheer
van eigen terreinen en voor de heffingen van belastingen op het patrimonium.

Basisallocatie LDC LD030 7100

De investeringsuitgaven die op deze basisallocatie worden aangerekend, hebben betrekking op de oprichting
van nieuwe constructies of inrichtingen in de domeinen die eigendom zijn van het Agentschap voor Natuur en
Bos, inclusief de eerste inrichtingswerken na verwerving van nieuwe terreinen. Het betreft op deze
basisallocatie de dossiers die via de procedure vereffenaar kort worden aangerekend. Er werd 83.000 euro
vastgelegd voor kleine investeringsuitgaven voor de inrichting van de ANB‐domeinen.

Basisallocatie LDC LD031 7422

Op deze basisallocatie worden de kleinere uitgaven inzake aankopen van machines en ander materiaal in
functie van het beheer van de ANB‐domeinen die via de procedure vereffenaar kort worden aangerekend. Er
werd 235.000 euro vastgelegd voor aankopen van materieel en machines voor het beheer binnen de ANB‐
domeinen.
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4 Encours
De openstaande saldi op vastleggingen, “encours” genoemd, vertegenwoordigen voor de begroting van het
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een potentiële schuld in de mate dat in uitvoering van de
onderliggende verbintenissen in principe nog facturen mogen verwacht worden. In onderstaande tabel wordt
een overzicht gegeven van het encours.

BA

OMSCHRIJVING

ENCOURS PER
31/12/2013

ENCOURS PER 31/12/2014

VERSCHIL

0,00

0,00

0,00

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
LBC‐3LCH2E‐WT

Werking en toelagen – Beleid Bodem en Natuurlijke
Rijkdommen

LBC‐3LCH2O‐WT

Werking en toelagen – Afvalstoffen‐ en materialenbeleid

29.051.241,99

27.195.814,02

‐1.855.427,97

LBC‐3LCH2V‐IS

Interne Stromen ‐ Openbare Afvalmaatschappij voor het
Vlaamse Gewest (OVAM)

87.375.230,07

97.996.067,00

10.620.836,93

588.162.140,35

647.157.486,17

58.995.345,82

1.936.000,00

1.936.000,00

0,00

293.770,36

398.758,25

104.987,89

11.879.623,66

12.045.408,43

165.784,77

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
LBC‐3LCH2D‐WT

LBC‐3LCH2W‐IS

Werking en toelagen – Integraal Waterbeleid

Interne Stromen ‐ Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
LBC‐3LCH2J‐WT

Werking en toelagen ‐ Mestbeleid

LBC‐3LCH2K‐WT

Werking en toelagen ‐ Plattelandsbeleid

14.857,94

0,00

‐14.857,94

LBC‐3LCH2L‐WT

Werking en toelagen – Partnerschappen via
beheersovereenkomsten

59.450.774,50

41.068.835,99

‐18.381.938,51

LBC‐3LCH2Y‐IS

Interne Stromen ‐ Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

22.176.485,17

22.355.486,13

179.000,96

LBC‐3LCH2R‐IS

Interne Stromen ‐ VLM – Gebruikersschade en kapitaalschade

1.808.972,74

1.808.972,74

0,00

0,00

0,00

0,00

4.368.648,12

4.933.575,81

564.927,69

1.189.917,10

1.238.766,38

48.849,28

29.674.712,99

20.575.664,82

‐9.099.048,17

NV Vlaamse Milieuholding (VMH)
LBC‐3LCH2I‐WT

Werking en toelagen ‐ Klimaatbeleid

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
LBC‐3LCH2A‐WT
LBC‐3LCH2B‐WT
LBC‐3LCH2C‐WT

Werking en toelagen – Slachtkrachtige Overheid:
beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie, beleidsonderbouwing
en beleidsuitvoering beleidsveld Leefmilieu en Natuur
Werking en toelagen ‐ Slachtkrachtige Overheid: Internationaal
Milieu‐ en Natuurbeleid
Werking en toelagen ‐ Slachtkrachtige Overheid:
Partnerschappen Leefmilieu‐ en Natuurbeleid

LBC‐3LCH2G‐WT

Werking en toelagen – Beleid Lokale Leefkwaliteit

1.220.625,93

1.137.564,12

‐83.061,81

LBC‐3LCH2H‐WT

Werking en toelagen – Beleid Open Ruimte

4.121.503,47

4.062.536,76

‐58.966,71

LBC‐3LCH2M‐WT

Werking en toelagen ‐ Luchtbeleid

3.952.410,80

3.951.810,80

‐600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135.713.728,20

140.843.731,79

5.130.003,59

LBC‐3LCH2N‐WT
LBC‐3LCH2Q‐IS
LBC‐3LCH2P‐IS

Werking en toelagen – Integraal Waterbeleid ‐ Overdracht aan
de Openbare Waterdistributienetwerken
Interne Stromen ‐ Agentschap voor Geografische Informatie
Vlaanderen (AGIV)
Interne Stromen ‐ Fonds Flankerend Economisch Beleid
(HERMESFONDS) en VLIF

DAB Minafonds
LBC‐3LCH2Z‐OV

Over te dragen saldo

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
LBC‐3LCH2F‐WT

Werking en toelagen ‐ Biodiversiteitsbeleid
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LDC‐3LCH2F‐WT
Totaal uitgaven

Werking en toelagen ‐ Biodiversiteitsbeleid

380.256,22

583.780,96

203.524,74

982.770.899,61

1.029.290.260,17

46.519.360,56
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