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1. Inleiding: Situering Vlaams plattelandsbeleid

Vertrekkend vanuit een brede kijk op het platteland:
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verwevenheid    
stad - platteland



Vlaams plattelandsbeleid

drie sporen:
Spoor 1: beleidsmatig spoor
Spoor 2: opzetten Vlaamse initiatieven
Spoor 3: ondersteunen en uitvoeren gebiedsgerichte projecten
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actieprogramma Vlaams plattelandsbeleidsplan 
2013 – 2015
actualisatie actieprogramma 2016 – 2017 
platform voor plattelandsonderzoek
dorpenbeleid

Algemene situering



Algemene situering Vlaams plattelandsbeleid

over de bestuursniveaus heen:
Gemeenten en provincies zijn partners;
Vlaamse doelstellingen, instrumenten en initiatieven werken als 
inspiratiebron voor lokaal beleid.
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over de beleidsdomeinen heen: 
Betrekking op beleidsveld plattelandsbeleid & vanuit andere 
Vlaamse beleidsdomeinen en -velden. 

Horizontaal en verticaal karakter:  



Algemene situering Vlaams plattelandsbeleid

Met een brede waaier aan complementaire actoren:
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Gemeentebesturen

Plattelandsbewoners

Academische wereld

Vlaamse Landmaatschappij



2. Werken aan omgevingskwaliteit

Samen gebiedsgericht werken aan de verbetering van de 
omgevingskwaliteit op het platteland en in het randstedelijk gebied.

Omgevingskwaliteit is de waardering die mensen op een bepaald moment aan een gebied 

toekennen en die ervoor zorgt dat mensen om een gebied geven. Omgevingskwaliteit 

wordt bepaald door een geheel van objectieve en subjectieve factoren met een dynamisch 

en relationeel karakter. Bij het verbeteren van de omgevingskwaliteit integreren we steeds 

de ecologische, economische en maatschappelijke belangen van een gebied. Zo creëren we 

gebieden waar we gehecht aan kunnen zijn, gebieden met een eigen identiteit en die de 

moeite zijn om voor te gaan, nu en in de toekomst.









Kernkwaliteit 1:  er is een optimale verhouding van bebouwde en 
onbebouwde ruimte en de aanwezige open ruimte is robuust, 
veerkrachtig

 Een robuuste open ruimte is inzetbaar voor diverse open ruimte functies als landbouw, natuur, bos, 
recreatie… en kan deze combineren.  

 Optimale verhouding tussen bebouwde en onbebouwde ruimte: afhankelijk van de 
verstedelijkingsgraad

 Het ontwikkelen van een robuuste, veerkrachtige open ruimte is een taak van de (Vlaamse) overheid 
waar we met verschillende instrumenten aan werken.



Kernkwaliteit 2:  Groenblauwe netwerken zijn nabij en toegankelijk 
en bieden ruimte voor natuur, bos en water.  
De structurele kwaliteit bevordert ecosysteemdiensten, die zijn 
afgestemd op de noden van de gebruikers van het gebied

 Het groene netwerk omvat alle natuurcategorieën van landgebruik; het blauwe netwerk wordt 
gevormd door alle categorieën van waterlopen en het oppervlaktewater. 

 De (Vlaamse) overheid draagt met haar instrumenten bij tot:
 het creëren van samenhangende natuur- en bosgebieden;
 Ruimte voor water in valleien;
 Kwaliteitsverbetering van ecosystemen;
 Het opheffen van barrières en het creëren van verbindingen.  



Kernkwaliteit 3: De milieukwaliteit is niet schadelijk voor mens
en omgeving.  Er overheerst een goede milieukwaliteit en  er is 
beperkte milieuhinder in verhouding tot de omgevingsfuncties

 Lucht-, water- en bodemkwaliteit  kunnen een belangrijke impact hebben op de 
fysieke en mentale gezondheid.  Ze zijn daarnaast ook bepalende factoren voor het 
goed functioneren van ecosystemen.

 De (Vlaamse) overheid draagt bij aan deze kernkwaliteit via verschillende 
instrumenten: de uitvoering van het MAP, het sluiten van beheerovereenkomsten, de 
uitvoering van inrichtingsprojecten,…



Kernkwaliteit 4: de economie van de omgeving is vitaal

 Werken aan economisch leefbare landbouwbedrijven met aandacht voor de 
omgeving (nutriëntenbeheer, waterbeheer,…) die inspelen op nieuwe tendensen als 
gezonde voeding, korte keten, streekproducten, landschaps- en natuurbeheer,…

 Ontwikkelen van de mogelijkheden voor recreatie en toerisme;
 …
 De (Vlaamse) overheid draagt via verschillende van haar activiteiten bij aan deze 

kernkwaliteit.  Zo kunnen inrichtingsprojecten bijdragen aan een meer vitale en 
toekomstbestendige landbouw (herverkaveling, ontsluiting,…).  Via verschillende 
wegen ondersteunen we landbouwers om in hun bedrijfsvoering meer rekening te 
houden met maatschappelijke verwachtingen om zo ook beter in te spelen op 
verbredingsmogelijkheden.

 Via de recreatieve ontwikkeling van projectgebieden en er te werken aan 
streekidentiteit creëren we mogelijkheden voor lokale ondernemers om hierrond 
commerciële activiteiten te ontplooien, voor zover deze in overeenstemming zijn met 
de draagkracht van het betrokken gebied.



Kernkwaliteit 5: basisvoorzieningen zijn nabij en bereikbaar. 
Zij spelen in op de behoeften van de gebruikers van de omgeving

 Basisvoorzieningen zijn voorzieningen nodig om dagdagelijks te kunnen wonen en 
leven en voldoende te participeren aan de woonomgeving’.  Voorbeelden van 
basisvoorzieningen zijn scholen,  kinderopvang, winkels, sociale 
ontmoetingsplaatsen, geneeskundige zorg, … 

 Werken aan ‘aanbod’: in kader van PDPO, projectoproepen plattelandsbeleid (bvb
projectenoproepen zorgnetwerken, Buurtwinkels in een landelijke omgeving) en in 
inrichtingsprojecten  

 Werken aan bereikbaarheid: via inrichting.



Kernkwaliteit 6: de omgeving is ontsloten conform de behoeften 
van de bewoners en functies van het gebied.  De publieke ruimte
in en om het gebied is toegankelijk voor alle lagen van de bevolking, 

ongeacht leeftijd, socio-economische en -culturele achtergrond en zorgbehoevendheid, 
en biedt stimuli tot ontmoeting en beweging

 Voornamelijk in haar inrichtingsprojecten werkt de (Vlaamse) overheid aan de 
ontsluiting van gebieden: 
 ontsluiting van landbouwgebieden niet alleen door de aanleg van wegen maar 

ook bijvoorbeeld door het groeperen van percelen bij het herverkavelen 
waardoor verplaatsingsafstanden verkort worden;

 ontsluiting van landschap en groengebieden voor recreanten en bewoners;
 …



Kernkwaliteit 7:  het aanwezige onroerend erfgoed (bouwkundig, 
landschappelijk en archeologisch) maakt deel uit van nieuwe 
ontwikkelingen en garandeert de cultuurhistorische identiteit 
van de plek

 Onroerend erfgoed is het geheel van beschermd en niet beschermde archeologische 
sites, monumenten, cultuur-historische landschappen en stads- en dorpsgezichten;

 De VLM draagt bij aan deze kernkwaliteit door:
 Consolidatie, restauratie in projecten;
 Het verzorgen van de ontsluiting, de toegankelijkheid;
 Het stimuleren van landbouwers om mee de instandhouding van waardevolle 

landschappen op te nemen via bijvoorbeeld het sluiten van 
beheerovereenkomsten;



Kernkwaliteit 8: de vormgeving van de bebouwde en onbebouwde
ruimte draagt bij tot de herkenbaarheid, de leesbaarheid en de 
visuele aantrekkelijkheid van de omgeving

 Herkenbare omgeving: onderscheidt zich van andere gebieden;
 Leesbare omgeving: een omgeving waarin men zich ruimtelijk en 

historisch/inhoudelijk kan oriënteren;
 Een visueel aantrekkelijke omgeving wordt door zijn gebruikers gewaardeerd om 

zijn esthetiek.

 Veel van deze kenmerken wordt samengevat in wat omschreven wordt als 
beeldkwaliteit die bepaald wordt door vier aspecten: stedenbouwkundige eenheid, 
architectonische samenhang, herkenbaarheid van randen, aanwezigheid van 
oriëntatiepunten - landmarks.

 De (Vlaamse) overheid draagt bij aan deze kernkwaliteit door:
 Kwalitatieve inrichting:  op maat van het gebied , materiaalkeuze, esthetiek, 

creatie van landmarks,…..



Kernkwaliteit 9: de omgeving bevordert sociale cohesie

 Sociale cohesie: wat?
- mate van samenhang is samenleving;
- mate waarin mensen zich verantwoordelijk voelen voor hun omgeving en er zich actief willen 

voor inzetten;
 Het werken aan sociale cohesie in gebiedsprojecten is nauw verweven met de principes van 

gebiedsgericht werken (gedragen, geïntegreerd, gebiedsspecifiek en dynamisch);
 Het resultaat hangt sterk af van de kwaliteit van het proces: de betrokkenheid van de 

belanghebbenden en hun invloed op de besluitvorming.  Hoe groter het participatief karakter 
van het proces, des te groter het mede-eigenaarschap van de belanghebbenden;

 Een groot mede-eigenaarschap brengt met zich mee dat belanghebbenden zich 
verantwoordelijk voelen voor hun omgeving en er zorg willen voor dragen en een rol willen 
opnemen in de borging van de ruimtelijke kwaliteit na het project.

 De (Vlaamse) overheid draagt bij aan deze kernkwaliteit door:
- het ontwikkelen van stimuli voor ontmoeting in inrichtingsprojecten (buurtparken, 

speelhoekjes,  ontmoetingsplaatsen,….);
- in inrichtingsprojecten respect tonen voor de identiteit van een plek, de ruimtelijke praktijken 

van bewoners en gebruikers van de ruimte.



Stap 1: Gebiedsgerichte invulling         
Omgevingskwaliteit
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Omgevingskwaliteit = kompas
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Stap 2: Visie concretiseren in doelstellingen
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Stap 3: Maatregelen en instrumenten
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Co-creatie met stakeholders
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3. Vlaams plattelandsbeleid – enkele instrumenten

Spoor: Opzetten van initiatieven op Vlaams niveau

Plattelandsfonds

Onevenwicht taken & financiële middelen plattelandsgemeenten;

Deze legislatuur: integratie in Investeringsfonds (samen met 

middelen van het federale grootstedenbeleid en de 

stadsvernieuwingsprojecten);

Herne behoort tot de 50 begunstigde plattelandsgemeenten

Bestuurskrachtmeting (45 tal gemeenten).

Meting, visitatie en leerpad om succesfactoren te identificeren;

Gericht op het zelf nemen van initiatieven om de bestuurskracht te 

verhogen;

Het gemeentebestuur van Herne heeft deelgenomen aan deze 

meting.
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Vlaams plattelandsbeleid

Spoor: Opzetten van initiatieven op Vlaams niveau (vervolg)

Projecten of projectoproepen opgestart in het kader van 

verschillende themagroepen uit het interbestuurlijk 

plattelandsoverleg zoals dorpsnetwerken voor Zorg in een Rurale 

Omgeving, stilte en rust-projecten, buurtwinkels, volkstuinen, 

‘buurten op den buiten’
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Vlaams plattelandsbeleid

Spoor: ondersteunen en uitvoeren gebiedsgerichte projecten

Gebiedsgerichte werking Europees Programma voor 
Plattelandsontwikkeling (infra)

Gebiedsgerichte projecten en -initiatieven

Korte termijn initiatieven in gebiedsgerichte projecten zoals de 

Merode, Vlaamse Rand, De Wijers, …

Landinrichtingsprojecten zoals Vlaamse Rand, …

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 24/09/2016 │27



PDPO III werkt 
mee aan een fraai 
platteland



Gebiedsgerichte maatregelen voor…

Een fraai platteland met een LEEFBARE LANDBOUW die

Natuur ontwikkelt

Een mooi landschap verzorgt

Gezonde voeding aanbiedt 

Mensen verbindt

En mee bouwt aan een streekeigen gezicht



7 gebiedsgerichte maatregelen

Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het 
platteland door investeringen of door samenwerking

Leaderwerking
Opmaak Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS)
Werking Plaatselijke groepen
Samenwerkingsprojecten 
Uitvoering LOS

Samenwerking met de stedelijke omgeving



Versterken omgevingskwaliteit en 
vitaliteit van het platteland door 
investeringen

Bestaat uit 5 deelthema’s:
Beleving op het platteland kansen geven met respect voor de 
streekidentiteit
De open ruimte vrijwaren en ontwikkelen
Aandacht voor kwetsbare groepen op het platteland
Leefbare dorpen
Naar een functioneel wegennet op het platteland



Versterken omgevingskwaliteit en 
vitaliteit van het platteland door 
samenwerking

Bestaat uit 5 deelthema’s:
Proefprojecten (milieu, klimaat, armoede, sociaal-economie
projecten en toeristische projecten, landbouw gerelateerd 
Samenwerking tussen kleinschalige marktdeelnemers
Horizontale en verticale samenwerking tussen actoren in de 
toeleveringsketen
Samenwerkingsprojecten rond erfgoed
Samenwerkingsprojecten rond armoede



Beleving op het platteland kansen geven 
met respect voor de streekidentiteit

Bevorderen van toeristische activiteiten 
(o.a. fiets-, wandel-, ruiter- en menroutes, recreatieve 
doorgangen, inrichting bezoekerscentra met aanwezigheid 
van landbouwthematiek, …)

Instandhouden en opwaarderen van landelijk erfgoed met 
nadruk op typische plattelandselementen of agrarisch erfgoed

Bevorderen van de plattelandskwaliteiten (landbouw en 
plattelandseducatieve initiatieven, plattelandslogies, …)

Hoeve- en streekproducten, korte keten, boerenmarkten, …
Duurzame energie en klimaatadaptatie (bijv. waterretentie, 

installaties voor het vergisten van snoeiafval, éénmalige 
kleinschalige ruimingswerken, …)



De open ruimte vrijwaren en 
ontwikkelen

Loket onderhoud buitengebied: het opstellen van de plannen 
en het bijwerken ervan

Landschapsintegratie van landbouwinfrastructuur en 
paardenhouderijen (eventueel erfbeplanting)

Gebiedsgerichte oefening met betrekking tot economische 
activiteiten in voormalige agrarische gebouwen met realisaties 
van:

Herbestemming van boerderijen als impuls 
voor landschapsbeheer

Landschapsinpassing van een site na sloop



Aandacht voor kwetsbare groepen op 
het platteland

Ondersteunen van sociaal economie projecten indien ze ook 
landbouw gerelateerd zijn

Armoede in de landbouw- en de plattelandsgemeenschap



Leefbare dorpen

Initiatieven die kaderen in de lokale voedselstrategieën (bijv. 
volkstuinen, ecologische moestuincomplexen, pluktuinen, …)

Oude agrarische infrastructuur herbestemmen naar nieuwe 
gebruiksfuncties, bijv. naar zorgfuncties, …

Bouwen en renoveren van multifunctionele gebouwen

Dorpskernvernieuwing



Naar een functioneel wegennet op het 
platteland

Plattelandswegen inrichten rekening houdende 
met functietoekenning (beschikbare methodiek 
voor gemeenten)

Opmaak van functietoekenningsplannen voor 
landelijke wegen

Trage wegen



Procedures
Projecten kunnen via een projectoproep ingediend worden
Wie kan er projecten indienen?

Alle gemeentelijke overheden (incl. OCMW, 
verzelfstandigde agentschappen, intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden,...)
Provincies(*) en provinciale verzelfstandigde agentschappen
Vzw's
Stichtingen
Publiekrechtelijke rechtspersonen met uitzondering van de 

Vlaamse gemeenschap, het Vlaamse Gewest en de verzelfstandigde 
agentschappen van de Vlaamse gemeenschap en het Vlaamse Gewest;

(*) provinciale diensten zijn beperkt per provincie tot 5% van het 
budget



LEADER-werking in perspectief
Begin jaren ’90: nood aan gebiedspecifieke ontwikkeling binnen de EU: 

LEADER - Liaison Entre Actions de Dévelopment de L’Economie Rurale
= Specifieke MANIER VAN WERKEN om vanuit een lange termijnvisie een regio 
te ontwikkelen

Publiek –privaat partnerschap 

Bottom-
up

Publiek-privaat 
partnerschap

Gebiedsgericht

Samenwerking

Netwerkvorming

Innovatief

Multi-sectoraal en geïntegreerd



Opmaak lokale ontwikkelingsstrategieën

12 gebieden in Vlaanderen en (max. 3 per provincie)

Leader gebied Pajottenland (incl. Herne)

Beperkt aantal thema’s binnen één strategie
Plaatselijke Groep moet keuzes maken
Inpasbaar in provinciaal plattelandsbeleidsplan

Goedkeuring van Leadergebieden begin 2015
Andere LEADER-maatregelen treden dan in werking



Uitvoering lokale ontwikkelingsstrategieën

Plattelandsprojecten goedgekeurd door PG en 
die uitvoering geven aan ontwikkelingsplan

Max. 65% cofinanciering
Uitvoering binnen het Leadergebied



Samenwerkingsprojecten

Samenwerking tussen Leadergebieden
Interterritoriaal (binnen België)
Transnationaal (binnen EU of met derde landen)

Project moet passen binnen de lokale ontwikkelingsstrategie
Max. 95% cofinanciering
Indiening vanaf voorjaar 2016
Adviezen door PMC en Vlaamse werkgroep
Beslissing door Vlaams minister bevoegd voor 

Plattelandsbeleid



Samenwerking met de stedelijke 
omgeving

Doelstellingen
Een gedragen en actuele ontwikkelingsstrategie
Dynamiseren van het betrokken gebied

Sterke thematische focus 
Lokale voedselvoorziening, hernieuwbare energie

Initiatief  komt uit het plattelandsgebied

Minstens 1 partner komt uit de stedelijke omgeving


