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Inleiding

  De beschikbare ruimte in Vlaanderen wordt overal schaars. In het Waasland, meer bepaald in de polders op de Linkerscheldeoever, 
is dat niet anders. Landbouw, natuur en industrie bepalen er het uitzicht en zorgen voor een zichtbare druk op het landschap. Specifiek voor 
landbouw komen daar nog extra uitdagingen bij: droogte, waterschaarste, snel veranderende regelgeving, geglobaliseerde markten, afname 
van de biodiversiteit… Deze uitdagingen zullen ons in de toekomst verplichten zaken anders aan te pakken. 

Binnen de ontwikkeling van Grenspark Groot Saeftinghe werd er daarom afgelopen jaar een  landbouwinnovatiefonds opgericht. Port of Antwerp 
lanceert ook in 2021 een projectoproep waarbij we natuurinclusieve landbouwprojecten willen ondersteunen, dit in het gebied aangeduid op 
de bovenstaande figuur. We willen landbouwers financieren die bereid zijn om hun  landbouwuitbating af te stemmen en/of bij te sturen opdat 
die enerzijds economisch rendabel is en anderzijds een meerwaarde biedt aan bredere ruimtelijke doelstellingen zowel vanuit natuur- als 
landschappelijk perspectief. 

De diversiteit aan landbouwbedrijven maakt dat de toe te passen maatregelen sterk verschillend kunnen zijn. Met deze projectoproep is het 
dan ook uitdrukkelijk de bedoeling om op maat én op initiatief van de lokale landbouwers te werken.

Voelt u zich als landbouwer aangesproken om deze keuze te overwegen, dan is deze oproep een niet te missen kans.
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Focus en doel projectoproep

  Met deze projectoproep wil Port of Antwerp, in samenwerking met Grenspark Groot Saeftinghe, meewerken  aan een opwaardering 
van het huidige polderlandschap op de Linkerscheldeoever.

Hierbij wordt o.m. getracht biodiversiteit een duwtje in de rug te geven. We beogen aangepaste landbouwpraktijken die bijdragen aan een 
robuuster landschap. Dergelijke bijsturingen in de landbouwpraktijk kunnen bijdragen aan het bodemleven, de capaciteit om  vocht vast te 
houden en de bewerkbaarheid van de bodem. We verwachten dat dergelijke evoluties goed kunnen zijn voor het inkomen van de landbouwer 
én de natuur.  Hierbij wordt op de Linkerscheldeoever vaak gefocust op de bruine kiekendief, maar het spreekt voor zich dat we andere natuur- 
en landschapswaarden niet willen vergeten.

Met het landbouwinnovatiefonds focussen we op een natuurinclusieve totaalaanpak. Indien er binnen uw projectvoorstel aspecten voorko-
men die kunnen gesubsidieerd worden binnen een andere subsidieprogramma zal u worden toegeleid naar de betreffende instantie (vb. Kra-
tos, beheersovereenkomsten of middelen voor nestbescherming). 

Projectvoorstellen (fase 1) kunnen betrekking hebben op  een verduurzaming van het  teeltplan (duurzame typeteelten: vb. vlas, graszaad, 
suikerbieten) of bouwplan (vb. strokenteelt, bio, alternatieve gewasbescherming en bemestingsvrije landbouw, niet kerende bodembewerking, 
droogteresistentie,… ). Elementen die in aanmerking kunnen komen voor bijkomende projectsubsidie (fase 2) zijn dan bijvoorbeeld: begelei-
ding, zaaigoed (niet voor eenjarige gewassen) en het leveren van specifieke ecosysteemdiensten (waar geen beheerovereenkomst/subsidie 
voor bestaat). Samenwerkingen met andere landbouwbedrijven worden aangemoedigd.  Inspiratie kan je terugvinden op de webpagina van 
het LIF waar de projecten van de oproep van 2020 worden voorgesteld.

Anders dan in de oproep van 2020 wordt er dit jaar samengewerkt met provincie Zeeland om de oproep grensoverschrijdend te lanceren. Deze 
brochure focust zich op de Vlaamse aanpak.
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De criteria voor indiening van een projectvoorstel

  U kan uw projectvoorstel indienen via het contactformulier op de webpagina  https://www.portofantwerp.com/nl/landbouwinnova-
tiefonds.   waarbij onderstaande criteria moeten worden ingevuld Heb je nood aan een consultant om je projectvoorstel mee vorm te geven of 
financieel door te rekenen? Contacteer gerust Dorien (contactgegevens onderaan) om hier een financiële ondersteuning voor aan te vragen 
(maximum 80% van de voorgelegde factuur met een maximum van 5.000 euro excl. BTW )

Het projectvoorstel moet voldoen aan volgende criteria:
• Het projectidee en de ecologische meerwaarde ervan wordt beschreven.
• De algemene bedrijfsvisie wordt kort toegelicht.
• Het type teelt en eventueel toekomstig rotatieschema wordt verduidelijkt.
• Er wordt een plan van de percelen toegevoegd met kadastrale nummer.
• Er wordt vermeld of het om percelen in pacht/in eigendom/ of een andere vorm van zakelijk recht gaat. 
• Totale opp. van het project minstens 7 ha. binnen het projectgebied (OPGELET: percelen in gebruik waar reeds voorwaarden in verband 
 met natuurinclusieve landbouw op rusten tellen niet mee bij het behalen van de oppervlaktedoelstelling).
• Overheidsgronden kunnen worden ingezet om de oppervlaktedoelstelling te halen. Evenwel, indien er overheidsgronden worden ingezet,
 dan dient de aanvraag aan te geven welke gronden als alternatief kunnen worden ingezet indien het project op de overheidsgronden niet
 meer kan worden verdergezet binnen de aangegeven looptijd.
• Er wordt max. 1 projectvoorstel per landbouwer ingediend
• Beschrijving van de financiering van het projectvoorstel (raming, vergoeding, soort begeleiding & monitoring).
• Er worden geen retro actieve kosten die dateren van voor de goedkeuring van het project   terugbetaald. 
• De looptijd van het project wordt aangegeven (minimum 3 jaar).
• Indien van toepassing worden samenwerkingen met andere landbouwbedrijven benoemd.

Indien u vragen heeft over bovenstaande criteria of wilt nagaan of uw projectidee in aanmerking komt voor de opmaak van een businessplan 
kan u terecht op dorien.vancauteren@portofantwerp.com. 
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Subsidies voor de uitvoering van projecten

  Na het indienen van de projectvoorstellen zal een professionele jury (samengesteld uit experten vanuit de Vlaamse overheid, ecologi-
sche en economische kennisinstellingen) alle ingediende projectvoorstellen beoordelen en de projecten selecteren die in aanmerking komen 
voor een financiële ondersteuning. De projecten zullen hiervoor gerangschikt worden op basis van volgende criteria:

1. Bijdrage aan de natuurdoelstellingen

2. Innovatief karakter van het project

3. Economisch rendabiliteit en kans op verderzetting voor de langere termijn

4. De termijn waarbinnen het project realiseerbaar is

8     |



|     9

Projectverloop en timing

  Op de infodag wordt de oproep gelanceerd en kan u meer informatie bekomen en de projectvoorstellen van het afgelopen jaar kan 
bekijken. Hierna zal een jury de ingediende projectvoorstellen beoordelen en de voorstellen selecteren die gesubsidieerd zullen worden voor 
uitvoering op het terrein.  Zij kunnen van start met de nodige begeleiding en ondersteuning met als doel de eerste resultaten op het terrein te 
kunnen waarnemen in 2022!

Indicatieve timing  

 Infodag + lanceringoproep 2021 September 2021

 Indienen projectvoorstel  15  November  2021

 Jury moment projectvoorstel Eind november 2021

 Overlegmomenten landbouwers Januari 2022

 Bekendmaking geselecteerde projecten  Februari 2022

 Insturen facturen April 2022

 Opvolging en evaluatie Looptijd project 
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Hoe wordt een projectvoorstel ingediend?

  Via het inschrijvingsformulier op https://www.portofantwerp.com/nl/landbouwinnovatiefonds  kan u vrijblijvend uw projectvoorstel
indienen. Wij ondersteunen uw aanvraag graag en begeleiden bij de opmaak van uw voorstel. Neem gerust contact op indien u dit
voorafgaand eerst wil bespreken.

Begeleiding en controle

  Met vragen en problemen kan u gedurende de uitwerking op het terrein altijd bij ons terecht met vragen op het e-mailadres
dorien.vancauteren@portofantwerp.com. 

We voorzien een kennisuitwisseling over de goedgekeurde projecten.  Er zal worden op toegezien dat de maatregelen in dit geval ook worden 
toegepast zoals in het businessplan beschreven. 
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Bijlage

Rechtsgrond

  De ondersteuning zoals voorzien door Port of Antwerp vindt haar rechtsgrond in respectievelijk

Verordening nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt ver-

enigbaar worden verklaard. (P.B. L 187/1, 26 juni 2014.)                                 

Verordening nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën van steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond 

van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard. (P.B. L 193/1, 1 juli 2014)

De subsidie, vermeld in artikel 1, wordt verleend onder de voorwaarden, vermeld in artikel [nummer artikel] van verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 

waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie L193/1 van 1 juli 2014, laatst gewijzigd door 

verordening (EU) 2020/2008 van de Commissie van 8 december 2020 tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 702/2014, (EU) nr. 717/2014 en (EU) nr. 1388/2014 wat betreft de 

periode van toepassing ervan en andere desbetreffende aanpassingen, zoals bekendgemaakt in het Publicatieblad PB L 414 van 9 december 2020.

  

De steunmaatregel voldoet aan alle in hoofdstuk I en hoofdstuk II van de in het eerste lid vermelde verordening vastgestelde voorwaarden,

 inzonderheid aan volgende voorwaarden:

1. overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de in het eerste lid vermelde verordening wordt de steun verstrekt aan kleine, middelgrote en

 micro-ondernemingen (kmo’s);

2. overeenkomstig artikel 1, vijfde lid, van de in het eerste lid vermelde verordening komen bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering

 uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard,

 niet in aanmerking voor steun;

3. overeenkomstig artikel 1, zesde lid, van de in het eerste lid vermelde verordening komen bedrijven in moeilijkheden niet in aanmerking

 voor de steun;

4. de steun is transparant overeenkomstig artikel 5, tweede lid, a), van de in het eerste lid vermelde verordening en heeft een stimulerend

 effect overeenkomstig artikel 6 van de in het eerste lid vermelde verordening.




