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Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert
in zijn platteland

Dag plattelandsliefhebber,
We hebben ook een landbouwer geïnterviewd over zijn erva
ringen met KRATOS. Bert Keppens, een 39-jarige landbouwer
met een melkveebedrijf, deed beroep op de module onderne
mingsplan van KRATOS. Bert vertelt waarom hij iedereen aan
raadt om gebruik te maken van KRATOS. Tot slot legden we
ons oor te luister bij Frank Petit-Jean van Velt vzw. Velt startte
een project onder de maatregel ‘Plattelandsontwikkeling door
samenwerking met de stedelijke omgeving’, namelijk ‘Voedsel
rijk’. ‘Voedselrijk’ is een project in de regio Zuid-West-Vlaande
ren met als doel om voor deze regio een toekomst met lokaal,
duurzaam en gezond voedsel vorm te geven. Dit doen ze door
een voedselstrategie op te maken, waarin aandacht is voor
zelfvoorziening.

De kerstperiode staat voor de deur. Hopelijk kan u genieten van
de gezelligheid die deze periode met zich meebrengt. We orga
niseerden dit najaar opnieuw een aantal activiteiten en zijn
volop bezig met de planning van het komende jaar.
Op 26 september kon u aanwezig zijn op de studiedag ’Leven
en beleven op het platteland’. Deze studiedag vond plaats in
het bezoekerscentrum van de Merksplas-Kolonie van Weldadig
heid en op ‘de kleine boerderij’ in Merksplas. De aanwezigen
kregen er toelichting over de LEADER-maatregel en de maat
regelen ‘Versterken van omgevingskwaliteit en vitaliteit van
het platteland’ en er werden een aantal inspirerende projecten
toegelicht die onder deze maatregelen vallen. Het verslag van
deze studiedag kan u terugvinden op onze website. Daarnaast
organiseerden we een stakeholderoverleg met als thema ‘Op
leiding en vorming, competenties voor de toekomst’. Dit stake
holderoverleg krijgt nog een vervolgtraject in het voorjaar van
2018. Bent u geïnteresseerd om deel te nemen? Stuur gerust
een mailtje naar vlaamsruraalnetwerk@vlaanderen.be. Tot slot
organiseerden we ook een Lerend Netwerk voor de LEADER-co
ordinatoren met als thema ‘Zelfevaluatie’.

Bekijk zeker ook onze achterpagina, want daar worden toe
komstige evenementen aangekondigd. Zo organiseren we in fe
bruari twee keer een stakeholderbevraging, waarin we bij onze
stakeholders polsen naar de noden in de landbouwsector in
Vlaanderen, het milieu (gelinkt aan landbouw) en het Vlaams
platteland.
Veel leesplezier en alvast onze beste wensen voor 2018!

In deze nieuwsbrief leest u een interview met Sinikka Torsso
nen, een collega van het Fins Ruraal Netwerk. Zij kwam een
dagje meelopen met het Vlaams Ruraal Netwerk. We hebben
van deze gelegenheid gebruik gemaakt om samen te zoeken
naar de gelijkenissen en verschillen tussen beide netwerken.
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OVER HET MUURTJE KIJKEN
BIJ ONZE FINSE COLLEGA’S
Elke EU-lidstaat heeft een Nationaal Ruraal Netwerk dat instaat voor de ondersteuning en de verbetering van de plattelands
ontwikkeling onder het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Onlangs kregen we bij het Vlaams Ruraal Netwerk bezoek
van onze Finse collega, Sinikka Torssonen. Ze werkt sinds 2015 als communicatiedeskundige bij het Fins Ruraal Netwerk en was
in oktober twee weken in België, waar ze meedraaide met het Europees Netwerk voor Plattelandsontwikkeling. Ze verbleef in
Brussel en dus bracht ze ook een bezoekje aan het Vlaams en Waals Ruraal Netwerk.
We hadden het onder meer over de organisatie van onze respectievelijke netwerken, over de activiteiten die we organiseerden
en zullen organiseren … Er vielen ons een aantal gelijkenissen op, maar uiteraard ook een aantal grote verschillen. Zo hoorden
we bijvoorbeeld dat er in Finland, net als in België, twee plattelandsprogramma’s bestaan, één voor het Finse vasteland en één
voor de Åland-eilanden (gelegen in de Baltische Zee tussen Zweden en Finland). Het Fins Ruraal Netwerk, dat uit zeven voltijdse
werkkrachten bestaat, is actief voor beide gebieden.

Activiteiten

Programma

“In Finland werken we met ‘thematische groepen’. In 2017
en 2018 voorzien we twee thematische groepen: ‘toekom
stig ondernemerschap’ en ‘welzijn op het platteland’. In
Vlaanderen organiseren we ook op geregelde basis een sta
keholderoverleg. Onze belanghebbenden bepalen zelf de on
derwerpen, zodat we steeds kunnen inspelen op de meest
prangende vraagstukken op het platteland.

In het Fins plattelandsprogramma (voor het vasteland) zijn
12 maatregelen opgenomen. De grootste maatregelen zijn
gelijkaardig aan die in Vlaanderen, zoals investeringssteun,
opstart- en overnamesteun voor jonge landbouwers … Net
zoals in Vlaanderen heerst er een heuse schaalvergroting.
“De grootste uitdaging voor ons blijft echter om het onder
nemerschap te stimuleren en aan te moedigen. We moeten
ook nóg meer inzetten op het informeren van het brede
publiek over het plattelandsprogramma en het nut van de
subsidies. Momenteel loopt er een evaluatie om te bekijken
wat er al gerealiseerd is met de plattelandssteun en wat dit
concreet inhoudt voor de burger”, aldus Sinikka.

Naast deze activiteiten, studiedagen, excursies etc. organise
ren onze Finse collega’s ook af en toe grotere campagnes. “Bij
de start van het nieuwe plattelandsprogramma hebben we
een grootse promotiecampagne opgezet waarbij we polsten
naar de mening van de burger over het platteland. De meest
vermelde zaken waren ‘koeien’, ‘oude boerderijen’ … We moes
ten dus dringend iets doen aan die klassieke visie. Dit deden
we via advertenties op televisie en radio, seminaries, pers
berichten, promotiemateriaal... De respons was zeer positief.
In 2016 voerden we opnieuw een promotiecampagne, deze
keer gericht op ondernemerschap. In tegenstelling tot de
andere campagne spraken we hierbij de doelgroepen veel
gerichter aan.” Ook in Vlaanderen zette het Vlaams Ruraal
Netwerk grote promotiecampagnes op. Zo was er de Goed Ge
boerd-toer in 2012 om 50 jaar GLB in het daglicht te plaatsen.

LEADER
Op het vasteland van Finland zijn er 54 LEADER-gebieden
(of Plaatselijke Groepen) en slechts eentje op de Åland-eilan
den. Net zoals in Vlaanderen is er één LEADER-coördinator
per LEADER-gebied. In tegenstelling tot Vlaanderen bedekken
deze gebieden ongeveer de volledige oppervlakte van Finland.

Communicatie
Net zoals in Vlaanderen publiceert het Fins Ruraal Netwerk
op geregelde basis een nieuwsbrief en rapporten m.b.t. het
plattelandsprogramma.
Het Fins Ruraal Netwerk is zeer actief op sociale media. Zo
hebben ze naast een website ook een Facebook- en Twit
ter-account. Net zoals wij maken ze ook gebruik van een
YouTubekanaal om hun acties zichtbaar te maken bij het
brede publiek. “Binnenkort maken we ook een Instagram-ac
count aan”, weet Sinikka ons te vertellen.

raal N

ins Ru

“Het F

ka

t Sinik

U) me

k (NS
etwer

ersoon

rde p
als de

ks”

van lin

KRATOS: ERVARINGEN VAN
EEN LANDBOUWER
De PDPO III-maatregel KRATOS biedt bedrijfsadvies op maat aan aan land- en tuinbouwers. Het advies kan gaan over verschillen
de onderwerpen, zoals een ondernemingsplan, rand- en vergroeningsvoorwaarden van de directe steun, verwerking van primaire
landbouwproducten enz. In totaal zijn er maar liefst tien modules. Een landbouwer kan advies vragen over één of meerdere
onderwerpen naar keuze. In tegenstelling tot de vorige programmaperiode PDPO II (2007 – 2013) moet de land- of tuinbouwer
nu zelf niet meer tussenkomen in de advieskost.
Omdat we u graag ook de praktische kant schetsen van een maatregel van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling
PDPO III (2014 – 2020) gingen we op zoek naar een landbouwer die al gebruik maakte van deze maatregel. Zo kwamen we terecht
bij de 39-jarige Bert Keppens en zijn vrouw Karen Hannosset. In Bocholt runnen zij een melkveebedrijf met 180 melkkoeien en
een 100-tal jongvee.

Achtergrond

KRATOS - module ‘ondernemingsplan’

“Ik studeerde in 2000 af aan de landbouwschool in Geel
(graduaat) en heb dan een half jaar bij de Mestbank gewerkt.
Daarna trok ik een half jaar naar Australië en Nieuw-Zeeland
om er te werken op een boerderij. Nadien ben ik in eigen
land beginnen werken als zelfstandig vertegenwoordiger
en bezocht er bedrijven en verkocht gespecialiseerde land
bouwproducten, zoals reinigingsmiddelen, borstels, messen
e.d. In 2002 ben ik uiteindelijk beginnen werken op dit be
drijf, samen met mijn vader.

Als we Bert vragen op welke manier hij kennis gemaakt
heeft met de mogelijkheden van KRATOS, vertelt hij dat dit
voornamelijk via zijn boekhoudbedrijf gebeurd is.

Sinds 2009 run ik het bedrijf samen met mijn vrouw. In die
tijd hadden we nog maar 90 melkkoeien. Mijn vrouw werkte
toen ook nog als psychiatrisch verpleegkundige. In 2014 is ze
daarmee gestopt en nu draait ze voltijds mee op ons melkvee
bedrijf. In juli 2016 bouwden we een nieuwe stal en is het aan
tal melkkoeien opgeschroefd naar 180”, start Bert zijn verhaal.

Om een lening te krijgen bij de banken moet een landbou
wer een bedrijfsplan kunnen voorleggen. Dat was uiteraard
niet anders bij Bert en Karen. “We maakten ons bedrijfsplan
op in 2014, een jaar voordat we beslist hadden om een nieu
we melkveestal te bouwen. Daarin moesten we een schat
ting van de investeringen geven. In 2017 maakten we dan
gebruik van de KRATOS-adviesmodule ‘ondernemingsplan’.
Na dat advies trokken we met een aangepast bedrijfsplan,
inclusief een vernieuwd investeringsplan, naar de bank. In
het advies worden ook de toekomstverwachtingen meege
geven (tot wel 20 jaar), rekening houdend met de geplande
investeringen. Zo krijg je een zeer goed zicht op de haal
baarheid van je investeringen, maar wordt alles ook zoveel
mogelijk geoptimaliseerd met het oog op het eigen bedrijf,
rekening houdend met de huidige situatie. Bij het advies
wordt er uiteraard ook zoveel mogelijk rekening gehouden
met de fluctuerende melkprijzen.”
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“Het vroegere ‘BAS’ (bedrijfsadviessysteem, n.v.d.r.) kenden we al,
want we maakten al gebruik van onder meer de module ‘mili
eu, goede landbouw- en milieuconditie’. Ons boekhoudbedrijf
stelde ons de mogelijkheden van KRATOS voor en hoe we er
gebruik konden van maken.”

Een ondernemingsplan opmaken via KRATOS is pas mogelijk
nadat je eerst een advies over een milieumodule of over de
module arbeidsveiligheid hebt gekregen. Ook Bert en Karen
maakten meteen gebruik van de arbeidsveiligheid-module
van KRATOS.
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Module arbeidsveiligheid
“Het was een adviesdienst die ons geholpen heeft in kader
van de KRATOS-module ‘arbeidsveiligheid’. De adviesdienst
is gespecialiseerd in adviesverlening voor melkveebedrijven.
Een medewerker van hen kwam ons bedrijf doorlichten op
het gebied van arbeidsveiligheid. Dit doen ze aan de hand
van een ruime checklist. We deden samen de ronde van ons
bedrijf en hebben de items van de checklist m.b.t. arbeids
veiligheid besproken.”
Als we naar enkele voorbeelden van die checklist vragen,
vertelt Bert dat het gaat om putten die open liggen, afslui
tingen die verbeterd kunnen worden, dat je een ladder mét
haken moet gebruiken …
“Ook de verbeterpunten en oplossingen worden meteen
meegegeven. Het KRATOS-advies was bovendien volledig
kosteloos, wat toch wel een groot voordeel is.”
Bert vertelt ons ook dat hij zich dankzij dit advies echt be
wust wordt van de aandachtspunten op het bedrijf. Hij heeft
zelf echter niet veel zaken moeten aanpassen, vermits zijn
bedrijf niet zo ingewikkeld en hoogtechnologisch in elkaar zit.

Procedure
“De procedure verliep heel vlot voor ons. Dankzij KRATOS
moesten we ook zelf geen aanvraag meer doen bij een ad
viesdienst. Voor ons ondernemingsplan hebben we een in
vesteringsplan doorgegeven aan de adviesdienst. Zij hebben
dan een ondernemingsplan opgesteld en contact opgeno
men met ons voor de verdere bespreking. Daarna is een van
hun medewerkers langs gekomen voor een rondleiding zo
dat de adviesdienst ook een zicht krijgt op de toekomstige
investeringen. Na dat bezoek wordt er een afspraak gemaakt
om het uiteindelijke bedrijfsplan op te stellen.” Bert geeft
ook nog mee dat hij zich echter niet kan uitspreken over
de procedure voor de andere modules omdat hij voorlopig
slechts van twee gebruik heeft gemaakt.
Bert: “Ik raad elke land- en tuinbouwer aan om gebruik te
maken van KRATOS, zeker de module voor het onderne
mingsplan. Op die manier krijg je een zicht op de specifieke
situatie van je bedrijf, je toekomstige kosten en of er ruimte
is voor investeringen of niet.”
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VOEDSELRIJK, EEN TOEKOMST MET LOKAAL,
DUURZAAM EN GEZOND VOEDSEL
Op het gebied van voedselproductie zijn mensen in de stad vaak aangewezen op het omliggende platteland. Dankzij de maat
regel ‘Plattelandsontwikkeling door samenwerking met de stedelijke omgeving’ is samenwerking tussen stad en platteland op
basis van lokale voedselvoorzieningen en hernieuwbare energie mogelijk. Deze maatregel kadert binnen het derde Vlaams Pro
gramma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III).
Dankzij PDPO III-steun kon de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (Velt vzw) het project ‘Voedselrijk’ starten. Hoe kan
je stad en platteland, en consument en producent dichter bij elkaar brengen? Met ‘Voedselrijk’ tracht Velt, in samenwerking met
de stad Kortrijk, de provincie West-Vlaanderen, Inagro en de intercommunale Leiedal een antwoord op deze vraag te geven door
in de regio Zuid-West-Vlaanderen een lokale voedselstrategie uit te werken. Velt-medewerker Frank Petit-Jean geeft meer uitleg
over dit project.

Voedselrijke regio Zuid-West-Vlaanderen:
nood aan een voedselstrategie
“Voedsel is belangrijk voor iedereen: de manier waarop we
met voedsel omgaan, beïnvloedt verschillende dingen: kli
maatverandering, het aantal mensen met obesitas, of een
boer een eerlijke prijs krijgt... De laatste tijd valt ons een
vernieuwde betrokkenheid op van de burger rond het thema voedsel. Mensen stellen zich opnieuw de vraag waar
hun voedsel vandaan komt en het thema spreekt hen meer
aan. Dit heeft een positieve invloed op een aantal korte-ke
ten-initiatieven”, stelt Frank.
“De regio Zuid-West-Vlaanderen is een regio waar al heel
wat initiatieven rond de korte keten bestaan. Zo zijn er een
aantal hoevewinkels, (boeren)markten, zelfplukboerderijen,
samentuin-initiatieven … in de regio aanwezig. Velt wil voor
deze regio een toekomst met lokaal, duurzaam en gezond
voedsel vorm geven. Om dit te bereiken werkt Velt een voed
selstrategie uit met als ultieme doel deze regio meer zelf
voorzienend te maken. De meer specifieke doelstellingen van
die voedselstrategie zijn:
• Het in kaart brengen van de lokale productie en con
sumptie en korte-keten-initiatieven in deze regio.
• Het ondersteunen van lokale voedselspillen, die de stad
en het platteland met elkaar verbinden.
• Het ontwikkelen van een duurzame voedselproductie
en -consumptie, met het stimuleren van de consumptie
van seizoensgebonden voeding, het tegengaan van voed
selverspilling en het beperken van voedselkilometers.
• Tot slot wil Velt met dit project voedsel ruimtelijk in
tegreren. Vragen zoals “Hoe kan ruimte beter worden
gedeeld?” en “Is er ruimte voor productie in de stad?”
worden onderzocht.”

Frank: “Eind december 2017 moet de voedselstrategie klaar
zijn. Ze wordt opgesteld in samenwerking met een onder
steunend ‘voedselplatform’ en aan de hand van ‘inspireren
de voedselspillen’ en ‘streekproeven’.”
Daarmee zijn een aantal termen gelanceerd, die verdere uit
leg vragen.

Ondersteunend regionaal voedselplatform
“Het opstellen van een voedselstrategie is altijd maatwerk.
Het is afhankelijk van de stakeholders die in de regio actief
zijn. Daarom was de eerste stap het in kaart brengen van de
regionale stakeholders. Op basis van de stakeholderanalyse
werd het regionaal voedselplatform vorm gegeven. De stuur
groep van het voedselplatform bestaat uit: stad Kortrijk,
provincie West-Vlaanderen, Inagro, intercommunale Leiedal,
een samenwerkingsverband van 13 OCMW’s uit de regio ge
naamd W13, Velt vzw en enkele gemeenten die zullen aan
sluiten. De stuurgroep moet de strategie implementeren. Het
platform wordt vanaf 2018 uitgebreid met lokale besturen,
middenveldorganisaties en geëngageerde burgers die betrok
ken worden via de acties en netwerkmomenten.

Proeven van de streek via ‘voedselspillen’
Velt lanceert met dit project twee nieuwe concepten: streek
proeven en voedselspillen. “Op een ‘streekproef’ proef je
letterlijk wat de streek te bieden heeft”, zegt Frank. “Een
Velt-kok bereidt met een aantal betrokkenen uit een kor
te-keten-initiatief een maaltijd met lokale en seizoensgebon
den producten. Samen eten biedt de ideale gelegenheid om
vragen op tafel te leggen. Het doel is om via deze ‘streek
proeven’ de lokale voedselstrategie voort te bespreken. Er
werd al met een dertigtal genodigden afgetoetst wat de
drempels voor de korte keten zijn. We bespreken er hoe
bepaalde initiatieven kunnen worden ondersteund, en hoe
het platteland en de stad beter met elkaar kunnen worden
verbonden. De streekproef bestaat meestal voor een derde
uit aanwezigen uit de landbouwsector, voor een derde uit
middenveldorganisaties en voor een derde uit burgers. Via
de streekproef kunnen we ook nieuwe ideeën die stad en
platteland verbinden, aftoetsen en voort ontwikkelen.”

Voorlopig kregen we enkel PDPO-steun voor het opstellen
van de voedselstrategie en moeten we de aanvragen voor
steun voor de overige acties nog indienen. Na drie jaar zal
het project ook worden geëvalueerd.”

‘Voedselspil’ is ook een term die Velt zelf lanceerde. “Je kan
het omschrijven als een initiatief van burgers en onderne
mers waar stad en platteland samenwerken”, zegt Frank. “Dit
kan gaan om heel erg verschillende dingen, bijvoorbeeld een
vereniging die actief is rond duurzaam voedsel, vrijwilligers
die meewerken in een landbouwbedrijf, mensen die aan ‘sa
mentuinen’ doen... De mensen uit de voedselspil hebben een
passie voor duurzaam voedsel en willen daar iets mee doen.
Samen versterken ze de lokale voedselproductie en -afzet.”

Frank Petit-Jean is deskundige moestuinen, volgt de lesgevers
in moestuinen op, volgt het project ‘samentuinen’ in OostWest Vlaanderen op, en is verantwoordelijk voor het thema
lokale voedselstrategieën en stadslandbouw bij Velt vzw.

Ervaring met de maatregel
Frank heeft de maatregel ‘Plattelandsontwikkeling door sa
menwerking met de stedelijke omgeving’ leren kennen door
een tip van iemand die bij provincie West-Vlaanderen werkt.
Die vroeg hem of hij het Vlaams Programma voor Platte
landsontwikkeling al kende. “Zonder deze steun waren we
dit project niet gestart”, zegt Frank. “De procedure om steun
aan te vragen was niet zo moeilijk. Het vraagt wel wat voor
bereiding vooraf. Je moet bijvoorbeeld de juiste partners
rond de tafel krijgen.” Het feit dat het project voor een com
missie kon worden toegelicht, ervaarde Frank ook positief.

Velt is een vzw die mensen wil aanzetten om milieuvriende
lijk aan de slag te gaan in huis, tuin of keuken, maar ook de
publieke ruimte lonkt. Hun leuze is ’samen eco-actief’.
Voor vragen over dit project kan u terecht bij voedselrijk@velt.be.

Tot nu toe konden de ‘streekproeven’ plaatsvinden op drie
zogenaamde ‘voedselspillen’: De Sterhoekhoeve, De Grens
hoeve en Heerlijkheid van Heule samen met de Eule mart.

Toekomst van het project
“Als de voedselstrategie is gefinaliseerd, moet de strategie
voortgezet worden”, legt Frank uit. “Wie binnen vijf jaar wat
gaat doen, weten we nog niet, maar de stuurgroep zal dit al
vast de volgende drie jaar op gang trekken zodat het overleg
structureel verkankerd wordt. Idealiter komt de stuurgroep vier
keer per jaar samen. Op de jaarlijkse netwerkmomenten no
digen we alle spelers uit die werken rond duurzaam voedsel.
Als eerste actie zal er een duurzame voedselkaart worden
uitgewerkt. Deze kaart toont alle korte-keteninitiatieven,
maar ook alle initiatieven die zelfvoorzienend zijn. De kaart
wordt ingebed in een webplatform.
Een tweede actie bestaat uit het voortzetten van de ‘streek
proeven’. Nadat we een jaar lang inspiratie konden opdoen over
stad en platteland en de boer en consument elkaar beter leerden
kennen, is het de bedoeling om nu nieuwe ideeën en concepten
rond nieuwe voedselspillen te bedenken en uit te werken.
Een derde actie is het opzetten van een educatief luik, een
voedselspel dat op de markten kan worden gespeeld. Het
doel is om met de leerlingen van de eerste en tweede graad
middelbaar onderwijs naar de markt te gaan om het spel
te spelen.
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AGENDA
15 en 22 februari – Publieke bevraging over de
noden van de Vlaamse landbouw, milieu gelinkt
aan landbouw en het Vlaamse platteland, Ril
laar en Waregem

29 maart – Stakeholderoverleg over ‘opleiding
en vorming: competenties voor de toekomst’
(vervolg)

De Europese Commissie heeft eind november 2017 in een mede
deling de grote lijnen voor het toekomstige Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (GLB) uit de doeken gedaan. Daarmee is ook
meteen het startschot gegeven voor de voorbereidingen van het
nieuwe beleid in de Europese lidstaten.

Op donderdag 19 oktober 2017 organiseerden we een stakehol
deroverleg over ‘opleiding en vorming, competenties voor de
toekomst’. We brainstormden samen met onze stakeholders
over de ondersteuning die landbouwers nog kunnen gebruiken
op vlak van kennis en vaardigheden.

Wij kunnen ook in het toekomstige plattelandsontwikkelingsbe
leid (Pijler II van het GLB) inspelen op een aantal van de noden
van de Vlaamse landbouw, milieu of platteland. We nodigen u
graag uit om mee te denken over de uitdagingen tijdens de
publieke bevraging op 15 februari in Rillaar of op 22 februari
in Waregem.

Hou zeker de agenda op onze website in de gaten voor meer
informatie over onze evenementen.

Meer informatie en inschrijven: www.ruraalnetwerk.be

VARIA
Methodiek ter voorbereiding van het volgende
plattelandsontwikkelingsbeleid
Het huidige Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III)
loopt van 2014 tot en met 2020. Het is voorlopig nog wach
ten op concrete Europese wetsvoorstellen rond het toekomsti
ge Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, dat start in 2021. De
Europese Commissie stuurde op 29 november wel een officiële
communicatie uit met daarin de grote lijnen van het nieuwe
GLB, en dus ook van het plattelandsontwikkelingsbeleid (Pijler
II van het GLB).

het departement – in samenwerking met het Vlaams Ruraal
Netwerk – een brede stakeholderbevraging, met als doel de noden van de landbouwsector in Vlaanderen, het daaraan gekop
pelde milieu en het Vlaams platteland in kaart te brengen. Elke
landbouwer, organisatie, overheidsinstantie, bedrijf of burger
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is bij de uitvoering
van het plattelandsontwikkelingsbeleid, kortom iedereen, kan
deelnemen aan deze nodenanalyse.

Het Departement Landbouw en Visserij start nu al met de voor
bereiding, omdat dit een werk van jaren is. Hiervoor organiseert

De geformuleerde noden zullen een belangrijke insteek zijn bij
de verdere opmaak van het komende beleid.

Contact

Colofon

Vlaams Ruraal Netwerk
Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel
T + 32 2 552 77 39
vlaamsruraalnetwerk@vlaanderen.be, www.ruraalnetwerk.be
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