Subsidiereglement van de projectoproep 2019 voor pilootprojecten voor de
doorvertaling van de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen
Artikel 1 -Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
1° aanvrager: de gemeente of het intergemeentelijke samenwerkingsverband;
2° departement: het Departement Omgeving, vermeld in artikel 29, §1, van het besluit van de
Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse
administratie;
3° intergemeentelijk samenwerkingsverband: een interlokale vereniging als vermeld in artikel 388,
1°, van het decreet van 21 december 2017 over het lokaal bestuur;
4° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening;
5° pilootproject BRV: project dat het ruimtelijk veranderingstraject dat de strategische visie van het
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018,
vooropstelt, in gang zet.
Artikel 2 – Doel
Binnen de perken van de begrotingskredieten voorzien op begrotingspost artikel QBO-1QCH2ND-WT
voor ‘ondersteuning GSA en lokale ruimtelijke projecten’ en overeenkomstig de bepalingen van dit
reglement, kan de minister een subsidie toekennen aan gemeenten en intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden voor pilootprojecten BRV.
Artikel 3 – Doelgroep
Vlaamse gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen een pilootproject BRV
indienen.
Artikel 4 – Algemene voorwaarden
De projecten die voor subsidiëring in aanmerking komen, betreffen pilootprojecten BRV voor één of
meer van onderstaande acties:
1° de opmaak van een gemeentelijk of intergemeentelijk ruimtelijk beleidsplan;
2° de oprichting van een intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening;
3° de beleidsmatig gekaderde toepassing van de maatregelen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening ter bevordering van het ruimtelijk rendement;
4° de ontwikkeling van een slim parkeerbeleid in functie van ruimtelijk rendement;
5° de structurele implementatie van de tien ruimtelijke kernkwaliteiten zoals opgenomen in de
strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen in de lokale praktijk, met inbegrip van
de vergunningspraktijk;
6° de opmaak van een convenant in het kader van de convenantbenadering volgens het
Instrumentendecreet, vanaf de inwerkingtreding van titel 4 van het Instrumentendecreet.
De subsidieperiode voor het pilootproject BRV duurt maximaal achttien opeenvolgende maanden en
start na betekening van het ministerieel besluit houdende de toekenning van de subsidie aan de
aanvrager.
De subsidie bedraagt:
1° maximaal 60.000 euro voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan, en maximaal
90.000 euro per opmaak van een intergemeentelijk ruimtelijk beleidsplan;
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2° maximaal 5.000 euro per oprichting van een intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening;
3° maximaal 20.000 euro per gemeente voor de beleidsmatig gekaderde toepassing van de
maatregelen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ter bevordering van het ruimtelijk
rendement;
4° maximaal 20.000 euro per gemeente voor de ontwikkeling van een slim parkeerbeleid in functie
van ruimtelijk rendement;
5° maximaal 20.000 euro per gemeente voor de structurele implementatie van de tien ruimtelijke
kernkwaliteiten zoals opgenomen in de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen,
in de lokale praktijk, met inbegrip van de vergunningspraktijk;
6° maximaal 60.000 euro per opmaak van een convenant in het kader van de convenantbenadering
volgens het Instrumentendecreet, vanaf de inwerkingtreding van titel 4 van het
Instrumentendecreet.
Artikel 5 – Indienen van de projecten
De oproep wordt gelanceerd in januari 2019. De subsidieaanvragen voor de pilootprojecten BRV
worden ingediend tussen 1 maart 2019 en 31 maart 2019 via het aanvraagformulier dat daarvoor
beschikbaar is op de website van het departement.
De aanvrager vult het aanvraagformulier volledig en correct in en ondertekent dit. Het formulier
bevat minstens als bijlage:
1° een beschrijving van het pilootproject BRV en aanduiding van de actie of acties vermeld in artikel
4, eerste lid, waaraan het pilootproject BRV uitvoering geeft;
2° een beschrijving van de doelstellingen van het pilootproject BRV en van de bijdrage aan de
uitvoering van de krachtlijnen van de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen;
3° een plan van aanpak om het pilootproject BRV te realiseren;
4° een overzicht van de op te leveren producten en de te behalen resultaten van het pilootproject
BRV binnen de subsidieperiode;
5° een overzicht van de gemeenten die deelnemen aan een intergemeentelijk pilootproject BRV;
6° een motivering voor de gevraagde subsidie voor het pilootproject BRV in functie van de beoogde
producten en resultaten;
7° een financieel overzicht met alle geraamde inkomsten en uitgaven voor het pilootproject BRV
tijdens de subsidieperiode.
Artikel 6 - Ontvankelijkheidscriteria
De pilootprojecten BRV voldoen aan de algemene voorwaarden, vermeld in artikel 4, en zijn
ingediend door een doelgroep, vermeld in artikel 3.
Het aanvraagformulier, vermeld in artikel 5, is volledig en correct ingevuld, is ondertekend, omvat de
gevraagde bijlagen en is tijdig ingediend.
Artikel 7 – Evaluatiecriteria
De pilootprojecten BRV worden beoordeeld aan de hand van volgende evaluatiecriteria:
1° de pilootwaarde in functie van de doorvertaling van de strategische visie van het Beleidsplan
Ruimte Vlaanderen in de praktijk;
2° de kwaliteit en haalbaarheid van het plan van aanpak;
3° de mate waarin de acties de samenwerking tussen gemeenten bevordert.
Binnen de perken van de voorziene begrotingskredieten is de totale enveloppe voor de oproep
pilootprojecten BRV in het kader van dit reglement 600.000 euro. Deze enveloppe wordt verdeeld
over alle verschillende acties vermeld in artikel 4, eerste lid.
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Artikel 8 – Selectie
§1. Het departement gaat na of de subsidieaanvraag voldoet aan de ontvankelijkheidscriteria,
vermeld in artikel 6.
Binnen twintig dagen na sluiting van de projectoproep ontvangt elke aanvrager een bericht van het
departement met de melding of de aanvraag ontvankelijk is. Bij ontstentenis van een tijdig bericht
van het departement wordt de aanvraag geacht ontvankelijk te zijn.
§2. Een jury, samengesteld binnen het departement, beoordeelt de ontvankelijk verklaarde
aanvragen op basis van de evaluatiecriteria vermeld in artikel 7, eerste lid.
De jury maakt het verslag op van de evaluatie en legt de voordracht van pilootprojecten BRV, het
evaluatieverslag en een voorstel van toe te kennen subsidiebedragen voor aan de minister.
§3. De minister legt bij ministerieel besluit de geselecteerde pilootprojecten BRV en de
subsidiebedragen vast.
Artikel 9 – Communicatie
Het departement brengt de aanvragers van ontvankelijke projecten op de hoogte van de beslissing
van de minister.
Op alle communicatiedragers in het kader van een gesubsidieerd pilootproject BRV wordt vermeld
dat het project wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.
Artikel 10 - Opvolging en wijze van rapportering
§1. Het departement stelt een begeleidingsgroep samen. Deze begeleidingsgroep organiseert tijdens
de subsidieperiode kennisuitwisseling en -opbouw tussen de verschillende pilootprojecten BRV om
vanuit de praktijkervaringen de toepasbaarheid van de gekozen beleidsopties beleidsmatig te
optimaliseren.
De gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van gesubsidieerde pilootprojecten
BRV kunnen in de subsidieperiode beroep doen op de juridische en beleidsmatige expertise binnen
het departement.
§2. De gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van gesubsidieerde
pilootprojecten rapporteren binnen zes maanden na afloop van de subsidieperiode met een
eindrapport houdende:
1° de behaalde producten en resultaten met betrekking tot het pilootproject BRV;
2° een eindafrekening van het pilootproject BRV ten opzichte van het financieel overzicht, vermeld
in artikel 5, tweede lid, 7°. De eindafrekening neemt ook de bewijzen voor gedane uitgaven ten
belope van het subsidiebedrag op.
§3. De gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van de gesubsidieerde
pilootprojecten BRV presenteren hun eindresultaat na afloop van de subsidieperiode aan het
departement.
De gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van de gesubsidieerde
pilootprojecten gaan in op een vraag van het departement om toelichting te geven in functie van
kennisdeling.
Artikel 11 – Betalingsmodaliteiten
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§1. De uitbetaling van de subsidie voor de geselecteerde pilootprojecten BRV gebeurt in twee
schijven:
1° een eerste schijf van 70% van de toegekende subsidie wordt uitbetaald na betekening van het
ministerieel besluit houdende de toekenning van de subsidie aan de aanvrager;
2° een tweede schijf van maximaal 30% van de toegekende subsidie wordt uitbetaald na uitvoering
van het pilootproject BRV, na ontvangst van het eindrapport en de eindafrekening, en een
positieve beoordeling hiervan door het departement.
§2. Indien de werkelijke uitgaven die betrekking hebben op de subsidie lager zijn dan de toegekende
subsidie, wordt de subsidie herrekend op basis van de werkelijke en aanvaarde bewezen kosten. Bij
een overschrijding van de aanvaarde bewezen kosten ten aanzien van het toegekende
subsidiebedrag wordt geen bijkomende subsidie verleend.
Alleen volgende kosten die gemaakt worden binnen de subsidieperiode, vermeld in artikel 4, tweede
lid, komen in aanmerking voor subsidiëring: directe kosten gekoppeld aan de producten en
resultaten zoals bepaald in artikel 5, tweede lid, 4°. Hieronder worden verstaan werkingskosten,
personeelskosten en externe prestaties (zoals studies).
Overheadkosten komen niet in aanmerking voor subsidiëring, evenmin als boetes, financiële
sancties, schulden en gerechtskosten.
§3. Als de minister dubbele subsidiëring of subsidiefraude vaststelt, kan de minister de subsidie
stopzetten en op eenvoudig verzoek de onterecht uitbetaalde subsidie terugvorderen.
Het departement vordert onterecht ontvangen subsidies na de eindrapportage en eindbeoordeling
op eenvoudig verzoek terug.

Brussel,

Joke SCHAUVLIEGE
Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
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