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D¡e¡it Landbouw en Plotteland

De deputatie
van de provincie Limburg

Gelet op de strategische doelstelling: verhogen van de slagkracht en het innovatief vermogen van de landbouw
in Limburg;

Gelet op de operationele doelstelling: landbouw en omgeving: ruimte en agrarisch landschap van en voor de
landbouw in Limburg;

Gelet op de subsidieaanvraag van vzw Limburgs Steunpunt Rurale Ontwikkeling (LISRO), d.d. 2013-04-23 voor
de toekenning van de subsidie voor 'Boeren planten bij boeren 2013' en de betaling van een voorschot van deze
subsidie;

Ovenuegende dat het project een stimulans is voor de effectieve uitvoering van de omgevingsplannen voor
agrarische bedrijfszetels, die door de Dienst Landbouw en Platteland worden opgemaakt;

Overuvegende dat voor de maatschappelijke aanvaarding van de landbouw en voor de beleving van het
platteland het project erg waardevol is en de twee vorige edities van 'Boeren planten bij boeren' goede
resultaten opleverden;

Gelet op de doelstellingen van het project:
- aanplant van structureel en streekeigen groen bij de participanten aan 'Boeren planten bij boeren 2013';
- bieden van landschappelijke meeruvaarde aan de omgeving;
- gebruik van ruraal meubilair om het plantgoed te beschermen;
- ontwikkeling van een eigen plattelandsstijl;
- beogen van voorbeeldfunctie en andere land- en tuinbouwers inspireren en stimuleren;

Gelet op de doelgroepen en voorwaarden om te participeren aan 'Boeren planten bij boeren':
- gelegen in Limburg;
- traditionele land- en tuinbouw en in beperkte mate ook para-agrarische bedrijven, paardenhouderijen en

nieuwe boerderijbewoners op voonryaarde dat minimum t ha rondom het hoevegebouw in eigendom is;
- gelegen zijn in de volgens het gewestplan agrarische zone of het landschappelijk waardevol agrarisch

gebied;

Ovenuegende dat de provincie Limburg samen met LISRO instaan voor:
- het uitvoeren van het groenplan van de provincie, dat dient als leidraad bij de uitvoering in de periode

najaar 201 3 - voorjaar 201 4;
- de coördinatie van de geplande groenopdrachten waarbij vennoten van LISRO, zijnde landbouwers, instaan

voor de praktische uitvoering bij de participerende landbouwbedrijven aan'Boeren planten bij boeren 2013',
de aankoop van het groenplantsoen via een gezamenlijke aankoopactie en de verdeling ervan bij de
parlicipanten;

Gelet op het goedgekeurde budget 2013 waarbij op artikel 620 0033/640 25 - subsidie aan LISRO
Voor de actie 'Boeren planten bij boeren 2013', een bedrag van € 75 000,00 ingeschreven
(voorvastleggingsnummer 1 3005029);

Ovenivegende dat op bovenvermeld artikel nog voldoende krediet beschikbaar is voor het toekennen van een
subsidie en het betalen van het voorschot;
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Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige
toelagen;

Gelet op het provincieraadsbesluit d.d. 2003-03-20 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige subsidies en op de reservevormtng;

1 Gelet op Verordening (EG) Nr. 1857/2006 van de Europese Commissie van 15 december 2006 betreffende de
toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen
die landbouwproducten produceren, waarin onder Artikel 5 van de Verordening steun voor de instandhouding
van traditionele landschappen en gebouwen vrijgesteld wordt van de aanmeldingsverplichting als staatssteun bij
de Europese Commissie;

Overuvegende dat het in stand houden van traditionele landschappen en gebouwen behoort tot de doelstellingen
van het project Boeren planten bij Boeren;

Gelet op het provincieraadsbesluit van 199ô-03-20 betreffende de herkenbaarheid van de provincie Limburg bij
het toekennen van subsidies;

Gehoord het verslag van lnge Moors, lid van het college;

BESLUIT
Artikel I Aan vzw Limburgs Steunpunt Rurale Ontwikkeling (LISRO), Weyerstraat 1, 3990 Peer, hierna de
'subsidietrekker' genoemd, wordt een projectsubsidie van maximaal € 75 000,00 toegekend voor de realisatie
van het project'Boeren planten bij boeren 2013'.

Deze subsidie wordt vastgelegd op artikel 620 0033/64025 van het provinciebudget 2013
(voorvastleggingsnummer 1 3005029)

Artikel 2 De betaling van de subsidie gebeurt in twee schijven. Een voorschot van tweederde van de subsidie,
ten bedrage van € 50 000,00 wordt onmiddellijk betaald na ondertekening van dit besluit. Het voorschot zal
gestort worden op bankrekeningnummer 735-0075083-90 van het Limburgs Steunpunt Rurale Ontwikkeling met
de vermelding van'voorschot provinciale subsidie Boeren planten bij Boeren 2013'.

De betaling van het saldo is voorwerp van een afzonderlijke beslissing door de deputatie na controle van de
betalingsaanvraag door de bevoegde ambtenaar. Het resterende saldo moet aangevraagd worden uiterlijk voor
31 juni 2O14 op volgend adres: Directie Ruimte, dienst Landbouw en Platteland, Universiteitslaan 1, 3500
Hasselt. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van de nodige verantwoordingsstukken, nl.: de financiële afrekening
in de vorm van een gedetailleerde verantwoording en overzicht van de gemaakte kosten, zowel globaal als
individueel per deelnemer.
De subsidietrekker moet bovendien gedurende de hele projectlooptijd jaarlijks voor 3'l augustus zijn
goedgekeurde jaarrekening (balans en resultatenrekening) van het afgelopen boekjaar bezorgen op het volgend
adres: Dienst Landbouw en Platteland, Directie Ruimte, Universiteitslaan 1,3500 Hasselt.

Artikel 3 De subsidietrekker is op straffe van gehele terugbetaling van het toegekende bedrag gehouden de
subsidie aan te wenden voor bovenvermeld project.

Artikel 4 Op straffe van gehele terugbetaling van de ontvangen subsidie, is de subsidietrekker ertoe gehouden
de daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Limburg toe te staan ter plaatse de aanwending van de
bij dit besluit toegekende subsidie te controleren.

Artikel 5 lndien de vzw LISRO het krediet niet aanwendt zoals in artikel 1 wordt bepaald ofwel indien zij geen
gevolg geven aan het bijbrengen van de documenten vermeld in artikel 2 moeten zij de subsidie hetzij geheel,
hetzij gedeeltelijk terug betalen ter waarde van het gedeelte dat niet verantwoord kan worden.
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Artlkel 6 De subsidietrekker moet bijalle promotionele activiteiten met betrekking tot het project 'Boeren
planten bij boeren 2013', het logo van de provincie Limburg gebruiken en op ieder partioiperend bedrijf het
bordje'Boeren planten bij boeren' bevestigen.

' Artikel 7 Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving gestuurd aan de belanghebbenden.

trCIt
Âanwezlg: Marc Vandeput, voorzitter wd.; Ludwlg Vandenhove, lgor Phlltjens,

Jean-Paul Peuskens, lnge Moors; leden;
Renala Gamps, provlnciegriffier

Hasselt d.d. 201 3-05-08
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