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De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij adviseert de beleidsmakers, in hoofdzaak de Vlaamse 
Regering en het Vlaams Parlement, over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. De adviezen, zoals 
vastgesteld door de belanghebbenden vertegenwoordigd in de adviesraad, passen in een gedragen politieke 
besluitvorming. 

 

Adviesvraag: Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 23 december 
2016 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van een Vlaams fonds voor de stimulering van 
(groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen 

Adviesvrager: Liesbeth Homans - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding 

Ontvangst adviesvraag: 2 maart 2017 

Adviestermijn: 30 dagen 

Goedkeuring raad: 17 maart 2017 

Het advies kwam tot stand in samenwerking met Minaraad 

die het goedkeurde(n) op 17 maart 2017 

 

Adviesnummer:  

Contactpersoon:  Kris Van Nieuwenhove - kvnieuwenhove@serv.be, Jan Verheeke – jan.verheeke@minaraad.be 
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Mevrouw Liesbeth HOMANS 

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering,  
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding 

Arenberggebouw  

Arenbergstraat 7 

1000 BRUSSEL 

 

Briefadvies besluit Vlaams fonds voor stimulering van (groot)stedelijke en 
plattelandsinvesteringen 

Mevrouw de viceminister-president 

 

SALV en Minaraad ontvingen uw adviesvraag over het voorontwerp van besluit van de 

Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 23 december 2016 tot vaststelling van 

de regels inzake de werking en de verdeling van een Vlaams fonds voor de stimulering van 

(groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen op 2 maart 2017. SALV en Minaraad besloten 

om een gezamenlijk briefadvies uit te brengen. Dit briefadvies werd goedgekeurd op 17 

maart 2017. 

Op respectievelijk 27 en 28 oktober 2016 brachten Minaraad en SALV een advies uit over 

het decreet. De Raden stellen vast dat dit advies geen aanleiding gaf tot wijzigingen aan het 

ontwerp van decreet. 

SALV en Minaraad brengen bij voorliggend voorontwerp van besluit geen nieuwe elementen 

aan, maar staan nog steeds achter de principes die in het advies bij het decreet werden 

vooropgesteld: 

Algemeen 

 De Raden vragen om een inhoudelijke sturing aan het investeringsfonds toe te voegen. 

 Koppel de verdeling van de middelen via meetbare indicatoren aan het realiseren van 

de doelstellingen. 

 Ook met deze hervorming blijft een groot aantal financieringskanalen bestaan. 

 Creëer een instrument om een financiële verevening van ruimtelijke lusten en lasten 

tussen lokale besturen te realiseren. 

 Nood aan een kernversterkend beleid. 

 De Raden vinden het positief dat de Vlaamse Regering werk maakt van een 

administratieve lastenverlaging. 

 De mogelijkheid tot terugvorderen van subsidies ontbreekt. 
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 Minaraad en SALV vinden steun voor stadsvernieuwingsprojecten belangrijk. 

 Voorzie een sturend kader met betrekking tot doelstellingen. 

Investeringssubsidies plattelandsgemeenten 

 De Raden herhalen hun advies uit 2012. 

 Een Plattelandsfonds moet inzetten op de specifieke kenmerken van het platteland. 

 Het beperken van het Plattelandsfonds tot investeringen in materiële vaste activa vormt 

een rem op typische plattelandsprojecten en kan zelfs contraproductief zijn. 

 Interpreteer ‘materiële vaste activa’ ruim en plattelandsgericht. 

 Stimuleer streekgerichte samenwerking. 

 

 

 

Hoogachtend 

  

Hendrik Vandamme Jurgen Tack 

Voorzitter SALV  Voorzitter Minaraad 

 

Kopie: Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw 

 


