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Beste lezer,
Hopelijk hebt u 2014 goed ingezet! Wij alvast wel, want het belooft in elk geval een boeiend jaar te worden voor het Vlaamse platteland … PDPO III, het derde Vlaamse Programma voor
Plattelandsontwikkeling, werd op 24 januari 2014 door de
Vlaamse Regering goedgekeurd. Nu is het nog wachten op de
Europese goedkeuring: deze procedure loopt al, maar neemt
verschillende maanden in beslag. Daarnan kan PDPO III écht
uit de startblokken.
Het Vlaams Ruraal Netwerk blijft echter in afwachting van
deze goedkeuring niet stil zitten. U hebt misschien al gemerkt
dat deze driemaandelijkse nieuwsbrief in een nieuw kleedje
zit en ook in gewicht is toegenomen. Dat laatste heeft alles te
maken met een verdubbeling van het aantal pagina’s, zodat
we u nog meer kunnen informeren over plattelandsontwikkeling in Vlaanderen en elders.
Intussen behoort ook onze eerste activiteit van het jaar tot
het verleden. In het kader van PDPO III heeft het Vlaams Ruraal Netwerk namelijk in maart een internationaal seminarie
rond innovatie en netwerken, georganiseerd. De aanleiding
was de Europese regelgeving omtrent de taken van de rurale
netwerken in het nieuwe PDPO. Meer bepaald het ‘bespoedigen van innovatie’, wat meteen een nieuwe taak inhoudt voor
de rurale netwerken Als Vlaams Ruraal Netwerk hebben we
dit vertaald naar het ‘bespoedigen van innovatie in land- en
bosbouw en op het platteland’ en willen we dit breed invullen. Tijdens het tweedaags internationaal seminarie werd met
de andere netwerken en de Europese Commissie gekeken hoe
dit in de praktijk kan gebeuren. Hierover zult u in een latere
editie zeker meer lezen!
Dit jaar, en hopelijk ook de komende jaren, wil het Vlaams
Ruraal Netwerk startende landbouwers een stem geven. Ben
jij zelf een startende landbouwer, of ken je iemand die net de
stap heeft gezet, of wil zetten? Laat het ons dan zeker weten!
Meer informatie vind je op onze website. We hopen op die manier anderen aan te zetten om in de sector te stappen, maar
evengoed om over alle grenzen heen de knelpunten voor starters bloot te leggen, en te helpen zoeken naar oplossingen.
Het Vlaams Ruraal Netwerk is ook in deze nieuwe programmaperiode steeds bereid de promotie van uw lokale initiatieven
in binnen- en buitenland te ondersteunen. Dit kan onder andere een aankondiging van uw activiteit zijn, een publicatie
van het verslag van uw activiteit op onze website of in onze
nieuwsbrief, praktische ondersteuning bij de organisatie van
uw activiteit … Aarzel niet om ons hiervoor te contacteren! Wij
zijn immers steeds op zoek naar ‘goede praktijkvoorbeelden’.
Een aantal hiervan vindt u alvast in deze nieuwsbrief.
Veel leesplezier,
Het Vlaams Ruraal Netwerk
foto 1: Meeting Nationale Rurale Netwerken ©ENRD
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In het kader van het Europese GLB stelt
de Vlaamse overheid het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling
2014 – 2020 (PDPO III), op. In 2013 werd het
ontwerp van dit programma al geëvalueerd. Deze zogenaamde ex ante-evaluatie PDPO III werd opgemaakt door IDEA
Consult, Universiteit Gent (Vakgroep
Landbouweconomie) en Antea Group.
Meer concreet beoordeelde de ex ante
evaluator de omgevingsanalyse, de relevantie van de maatregelen, de interne
en externe coherentie, het indicatorenkader, de implementatiesystemen en de
verwachte milieu-impact. Nieuw in deze
programmaperiode is dat de ex ante
evaluator al in een vroege ontwerpfase
betrokken werd, wat leidde tot interactie met de programmamakers tijdens de
opmaak van het programma.
Aan het opstellen van het PDPO III ging
de opmaak van een omgevings- en nodenanalyse van de Vlaamse landbouw
en het Vlaamse platteland vooraf. Bij
de voorbereiding ervan werden stakeholders van binnen en buiten de administratie betrokken. De omgevingsanalyse en SWOT zijn sterk uitgewerkt en
gestaafd met onderzoeksdata, volgens
de evaluatoren.
Vlaanderen schoof vier strategische thema’s naar voren: (1) jonge landbouwers,
(2) innovatie en opleiding, (3) weerbaarheid en verduurzaming van de landbouwsector en als laatste (4) “kwaliteit
en vitaliteit van het platteland”.

Het Vlaamse programma is gestructureerd rond zes prioriteiten en 18 focusgebieden, zoals voorgeschreven door
het Europese kader. De meeste geselecteerde maatregelen hebben volgens de
ex ante evaluatoren positieve effecten
op meerdere focusgebieden en zijn onderling complementair.
Het ontwerpprogramma speelt in op
de noden van het Vlaamse platteland,
zo oordelen de evaluatoren. Er is aandacht voor de positie van de landbouwproducent, via onder meer steun voor
jonge landbouwers, voor pioniers, voor
producentengroeperingen en risicobeheer. Bovendien wordt er ingezet op
samenwerking tussen landbouwers en
op de band tussen stad en platteland.
De hervorming van bepaalde agromilieuklimaatmaatregelen gericht op onder andere soortenbescherming en waterkwaliteit beoogt een groter effect
op het terrein. De sterkere focus van
de lokale ontwikkelingsstrategieën van
de LEADER-gebieden zorgt voor minder
versnippering van middelen.
Het ontwerp-PDPO III is coherent met
de thematische doelstellingen van het
Europese Gemeenschappelijk Strategisch Kader en met de EU2020-strategie. PDPO III zal een duidelijke bijdrage
leveren aan doelstellingen op vlak van
concurrentievermogen, milieu en klimaat, efficiënt gebruik van hulpbronnen en innovatie. Ook op Vlaams niveau ziet de evaluator een synergetisch
samenspel tussen het PDPO III en ander
beleid zoals het Milieubeleidsplan, het
Groenboek Beleidsplan Ruimte en het
Plattelandsbeleidsplan 2013-2015.

Noot:
Op vrijdag 24 januari 2014 heeft de Vlaamse regering het programmeringsdocument voor plattelandsontwikkeling periode 2014 – 2020 (PDPOIII) goedgekeurd
voor indiening bij de Europese Commissie. Verder in deze nieuwsbrief leest u meer
over de plannen rond PDPO III en een interview met één van de evaluatoren.
foto’s 2, 3: Consultatiedag Platteland na 2013: waar zetten we op in?
©Beleidsdomein Landbouw en Visserij
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Voor nieuwe maatregelen wijst de
evaluator op het belang van tijdige
communicatie en voorlichting aan de
begunstigden opdat de steun ook effectief wordt opgenomen. Voor bepaalde
ecologische maatregelen zal een sterk
proactief beleid ten aanzien van de
landbouwers en bosbeheerders noodzakelijk zijn om de ambitieuze targets
te kunnen halen. Dit geldt ook voor de
nieuwe LEADER-gebieden en nieuwe
samenwerkingsgebieden Er zullen in
PDPO III maximaal 15 LEADER-gebieden
zijn en hun lokale ontwikkelingsstrategieën zullen gefocust zijn rond maximaal 3 thema’s.
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Prima
Plattelandsproject
2013
Na een eerste editie in 2010 organiseerde het Vlaams Ruraal Netwerk in 2013 opnieuw de wedstrijd ‘Prima Plattelandsproject’. Het centrale thema was ‘duurzaamheid’. PDPO II-projecten konden worden ingediend in één van volgende categorieën:
duurzame ontwikkeling op bedrijfs- of streekniveau; duurzaam beheer van de open ruimte; duurzame maatschappelijke betrokkenheid. In totaal werden 57 projecten ingezonden. Na verschillende selectierondes werden de vijf beste projecten per
thema behouden.
Het grote publiek kon online op deze projecten stemmen, zodat er uiteindelijk één winnaar per thema uit de bus kwam. Op 7
november 2013 werden de drie winnaars bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking in Brussel. We stellen deze drie projecten
hier graag aan u voor. We willen ook nog eens alle indieners bedanken, en zeker de 3.672 stemmers!
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Plant van hier, platteland van hier (4)
De winnaar in het thema ontwikkeling op bedrijfs- of streekniveau is het project ‘Plant van hier, platteland van hier’, ingediend door Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete. Dit
project werd opgestart om autochtone planten opnieuw
meer kansen te geven. Maar wat betekent dat nu eigenlijk,
een ‘autochtone plant’? Het begrip doelt op bomen en struiken die afstammen van planten die zich na de laatste ijstijd
in onze contreien hebben gevestigd. Door de massale invoer
van plantgoed met genetisch materiaal uit Zuid- of Oost-Europa worden deze autochtone bomen en struiken bedreigd.
Volgens onderzoek zou nog amper 5% van de bomen en struiken in de Vlaamse bossen als ‘plant van hier’ kunnen worden
beschouwd! Er zijn een aantal goede redenen om dit te betreuren, want planten van hier hebben bepaalde voordelen.
Zo vormen ze de laatste overblijfselen van ons houtig levend
erfgoed en zijn ze vermoedelijk het best aangepast aan onze
lokale groeiomstandigheden. Verder bevorderen ze de streekeigen identiteit en betekenen ze soms een exclusieve voedselbron voor bepaalde organismen.
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Het label ‘Plant van hier’ werd door de Regionale Landschappen gelanceerd om het aanbod autochtoon plantsoen op de
reguliere markt te verhogen, en zo de verdrukking van onze
autochtone bomen en struiken om te keren. Het is de bedoeling om de keten aan autochtoon plantgoed te optimaliseren
en tegen 2020 voldoende planten van hier op de markt te
brengen. Idealiter worden deze bomen binnen afzienbare tijd
ook via de tuincentra aan de man gebracht, zodat Planten van
Hier voor iedereen vlot beschikbaar worden.
Met de wedstrijdprijs werd intussen in februari 2014 een infomarkt georganiseerd waarop onder andere ‘Plant van hier,
platteland van hier’ in de schijnwerpers stond.
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Landbouw en landschapszorg
hand in hand in de kolonies (5)
Het Leaderproject ‘Landbouw en landschapszorg hand in
hand in de kolonies’ van vzw Kempens Landschap werd uitgeroepen tot winnaar in de categorie duurzaam beheer van
de open ruimte. Dit project vloeit voort uit het inrichtingsplan
om het karakteristieke compartimenteringslandschap van
Wortel- en Merksplas-Kolonie te bewaren. Aanvankelijk werd
een pilootproject opgestart in 2010, waarbij 40 Kempische heideschapen werden ingezet bij het beheer van de open ruimte
in de dreven, en anderzijds landbouwers werden aangemoedigd om landschappelijk onaantrekkelijke hoge teelten zoals
maïs te vervangen door lagere gewassen.
Ondertussen telt de schapenkudde 250 dieren. Dit is een mooi
voorbeeld van hoe een ecologisch beheer met begrazing
gevoerd kan worden in een gebied waar niet alleen natuurbeheer speelt. En ook het lageteelt-project was een groot
succes. 28 landbouwers en de gemeente Merksplas hebben
hier samengewerkt, waardoor het open compartimentenlandschap behouden kon blijven. In 2011 kon meer dan 36
hectare landschappelijk nadelige hoge teelt in Wortel- en
Merksplas-Kolonie worden omgevormd naar lage teelt. Deze
twee deelprojecten hebben samen een grote impact op de
landschapsbeleving in de Kolonies teweeggebracht.

Landbouwers, natuurliefhebbers, jagers, bos- en landeigenaars, gemeenten, omwonenden en recreanten werkten de afgelopen twee jaar nauw samen om beheersacties uit te voeren
en activiteiten te organiseren, om zo in te zetten op het beheer
en behoud van dit unieke landschap. Er werd een fotoboek gemaakt van de Brechtse heide en zijn bewoners. Verder werden
ook communicatieacties en activiteiten georganiseerd.
Ondertussen hebben de landbouwers zich verenigd in een
agrobeheergroep. In de komende jaren zullen zij zich samen
met de andere actoren en de beheerscommissie verder inzetten voor het behoud en het beheer van dit landschap.
Er wordt momenteel onderzocht of de Brechtse heide in aanmerking kan komen als stiltegebied. Naar aanleiding hiervan,
en met de gewonnen prijs, plant de beheerscommissie Brechtse heide een excursie naar het natuurgebied de Liereman dat
al aangeduid werd als stiltegebied.

Het doel van het project is om de schapenbegrazing vast te verankeren op de kolonies, mee beeldbepalend te maken voor de kolonies, en om blijvende resultaten op ecologisch vlak te boeken.
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VZW Kempens Landschap wil graag aan kennisuitwisseling
doen met een ander interessant project waar de focus ligt op
landschapsbeheer en duurzaamheid met een toeristisch-recreatieve invulling. De prijs die werd gewonnen met de wedstrijd Prima Plattelandsproject zal gebruikt worden om dit te
realiseren. Voorstellen zijn dus welkom!

De Brechtse heide de moeite waard! (6)
De derde winnaar was het project ‘De Brechtse heide de moeite
waard!’. Dit project werd ingediend in de categorie duurzame
maatschappelijke betrokkenheid. De titel van het project verraadt het al: het gaat over de Brechtse heide, een 1700 ha groot
beschermd landschap in het zuiden van de gemeente Brecht.
De kern van dit landschap is een open landbouwgebied, langs
verschillende zijden omzoomd door grote boscomplexen.
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Meer weten over de projecten die hebben deelgenomen
aan de wedstrijd?
Op onze website kan u de brochure met de vijf genomineerden per thema terugvinden. Link naar alle informatie
op onze website:
www.ruraalnetwerk.be/prima-plattelandsproject-2013

foto’s: 4 © Regionaal Landschap Rivierenland; 5 © Fotografie
James Van Leuven; 6 © Regionaal Landschap De Voorkempen, Kobe Van Looveren (luchtfoto)
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Interview
met Rein
Dessers
IDEA
Consult
Rein, kan je wat meer vertellen
over jezelf en je professionele
carrière?
Ik ben senior consultant bij IDEA Consult, dat overheden en private ondernemingen adviseert.
Ik ben in 2006 gestart als onderzoeker
bij het Steunpunt Duurzame Landbouw
(Stedula), daarna werkte ik bij het ILVO
(Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek). Toen in 2008 de LEADER-groepen binnen PDPO II werden opgestart,
zocht het nieuwe LEADER-Gebied de
Vlaamse Ardennen een coördinator. Ik
solliciteerde … en kreeg de job.
Een jaar later wou ik de werking van de
PG Vlaamse Ardennen laten evalueren.
Hiervoor werkten we samen met IDEA
Consult, bij Bart Van Herck (ex-coördinator van Streekplatform Meetjesland).
Bij het voorbereiden van de evaluatie
merkte ik dat ik de geïntegreerde en
analytische manier van werken heel
aangenaam vond. Kort daarna zocht
IDEA versterking voor de uitvoering van
de mid term-evaluatie van PDPO II, waar
ik graag op inging. Ik werk er nu nog en
trok onlangs het consortium (IDEA - Vakgroep Landbouweconomie van UGent –
Anteagroup) van de ex ante-evaluatie
van PDPO III.

Heb je in je tijd als LEADERcoördinator ervaring opgedaan die
nu van pas komt?
De terreinervaring gaf me bepaalde concrete inzichten. Als PG-coördinator had ik
bijvoorbeeld, net als vele anderen, mijn
twijfels over de afbakening van de LEADER-gebieden in PDPO II. Daarom vind
ik het goed dat er in de toekomst gestimuleerd wordt om kleinere gebieden af
te bakenen waarin een duidelijke focus
gelegd kan worden. Het wordt in PDPOIII
ook gemakkelijker om die focus te leggen omdat de promotoren in het gebied,

naast de LEADER-steun, ook in aanmerking komen voor steun via de maatregel
“Omgevingskwaliteit” (wat men vroeger
As 3 noemde). De PG neemt dus niet het
risico dat er actoren uit de boot vallen
omwille van een te strakke focus.
Een ander voordeel van mijn verleden
als PG-coördinator is dat ik met veel verschillende sectoren en beleidsniveaus in
aanraking kwam. Zo leer je de werking
binnen een gemeente, provincie, middenveldorganisatie … kennen en krijg je
inzicht in de onderlinge relaties.

Hoe verliep de opmaak van de
ex ante-evaluatie? Was er een
goede samenwerking tussen de
verschillende diensten?

Deze aanpak zorgde voor meer transparantie over de echte doelstellingen van
een maatregel.

Hoe zie je de toekomst op het
gebied van platteland en de rol
van PDPO III daarin?
Hoewel PDPO III voornamelijk inzet op
de economische, ecologische en sociale duurzaamheid van de Vlaamse landbouwsector, hoop ik dat er voldoende
aandacht gaat naar een geïntegreerde
aanpak van het Vlaamse platteland. De
LEADER-methodiek is op zich al een sociale innovatie. Ik vind het positief dat
de trend van de “deel-economie” ook
een plaats krijgt in PDPO, met name via
steun aan CSA (Community Supported
Agriculture), co-housing projecten, enz …

De opmaak van de ex ante-evaluatie
verliep zeer vlot en heeft wat mij betreft ook zijn doel bereikt. De Europese
Commissie had nu opgelegd dat de evaluatoren van bij het begin betrokken
moesten worden. We hebben elke beheersdienst apart gesproken en samen
gezocht naar het meest efficiënte en
effectieve programma-design. Hoewel
de ex ante-evaluatie verplicht is, stond
men open voor deze gerichte advisering. Dit alles resulteerde in het rapport
www.vlaanderen.be/landbouw/pdpo3.

Wat zijn de grootste verschillen
bij een vergelijking van PDPO II en
PDPO III?
Er zijn heel wat nieuwe maatregelen
binnen PDPO III. De innovatiesteun
voor pioniers vind ik bijvoorbeeld zeer
positief. Zo kunnen landbouwers met
een nieuw en innovatief projectidee
ook investeringssteun krijgen. Ook de
steun voor samenwerking tussen stad
en platteland vind ik een geslaagde toevoeging. In het algemeen zet PDPOIII
trouwens meer in op samenwerking,
wat enkel kan toegejuicht worden.

Wat vind jij van de keuze om niet
langer met assen te werken? En
wat zijn de grootste gevolgen
daarvan volgens jou?
In PDPO II waren de maatregelen gegroepeerd in vier assen, maar die indeling was niet helemaal consequent. In
PDPO III is de indeling in assen verdwenen; nu moet de programmamaker zelf
kiezen onder welk impactgebied hij een
bepaalde maatregel wil programmeren.
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Een afsluitertje: Wat zie jij als dé
opdracht voor het VRN binnen
PDPO III?
Het zal belangrijk zijn om te blijven inzetten op de –letterlijk – gemeenschappelijke “grond” van de verschillende
stakeholders op het platteland (landbouwers, natuurverenigingen, economische actoren, bewoners, recreanten … ).
Vaak worden de verschillen uitvergroot,
terwijl de zoektocht naar verbindende
thema’s leidt tot een win-win. Dit is voor
mij jullie taak.
foto 7: Rein Dessers ©Rein Dessers

Interview
met
ministerpresident
Kris Peeters
We trokken naar Vlaams minister-president Kris Peeters, ook Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid,
Landbouw en Plattelandsbeleid. Begin
2014 leek ons het ideale moment om
terug te blikken op PDPO II, en vooruit
te kijken naar wat PDPO III zal brengen.

hebben, maar ook dat we snel controleren zodat we de landbouwers dan ook
effectief kunnen vergoeden voor hun
geleverde inspanningen. Verder mogen
we fier zijn op ons investeringssysteem,
wat toch wel uniek is in de Europese
Unie. Onze landbouwsector apprecieert
het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF) sterk en een groot deel
van de PDPO II-middelen zijn dan ook
terecht naar die maatregel gegaan. Op
die manier hebben we onze Vlaamse
land- en tuinbouwers een duwtje in de
rug kunnen geven zodat ze hun concurrentiepositie kunnen versterken en
tegelijk ook aandacht hebben voor investeringen ten bate van dierenwelzijn,
hernieuwbare energie, klimaat enz.

Intussen is PDPO III goedgekeurd
door de Vlaamse Regering op 24
januari 2014. Wat is voor u het
grootste verschil met PDPO II?
Ten eerste wil ik benadrukken dat ik
PDPO een goed beleidsinstrument vind
om de landbouwsector te ondersteunen op diverse vlakken, zoals de volatiliteit van de wereldmarkt, bijkomende
maatschappelijke eisen in kader van bv.
natuurdoelstellingen. Het is belangrijk
dat onze Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven voldoende concurrentieel zijn
en zowel economisch als ecologisch
weerbaar zijn.
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Minister-president Peeters, u
bent nu vijf jaar minister van
landbouw en plattelandsbeleid.
In die hoedanigheid bent u ook
nauw betrokken geweest bij PDPO
II. Wat vindt u de belangrijkste
realisatie hiervan?
Om te beginnen zijn wij het eerste Europese programma dat zijn toegewezen
budget bijna volledig heeft opgebruikt.
Wat nog niet werd uitgegeven, ligt al
vast in diverse projecten. We kunnen
dus eigenlijk stellen dat we op zeven
jaar tijd het maximale uit ons programma gehaald hebben. Dit betekent dus
dat we ingezet hebben op die maatregelen die onze landbouwers nodig

Ten tweede wordt de landbouwgerichte
focus in PDPO III nog sterker benadrukt.
Zo wordt de focus op landbouw ook belangrijk bij de plattelandsmaatregelen.
Daarenboven hebben we toch een paar
nieuwe zaken geïntroduceerd, zoals
de ondersteuning van producentenorganisaties en operationele groepen
rond innovatiethema’s. De klemtoon
komt ook nog meer te liggen op verjonging. Met Kratos, raad op maat, zetten
we zelfs specifiek in op advisering aan
instromende jongeren. Via onze nieuwe maatregel voor opstartsteun zullen we ook instroom die niet gepaard
gaat met een bedrijfsovername, gaan
ondersteunen. Ook de impact van de
instandhoudingsdoelstellingen op de
Vlaamse landbouw proberen we via het
programma deels op te vangen via een
aantal specifieke maatregelen.
Laten we niet vergeten dat Vlaanderen
heel wat troeven heeft. We beschikken
hier over de ideale productieomstandigheden, met bekwame bedrijfslei-

ders. Er is ook heel wat kennis aanwezig
en er wordt steeds bijkomend onderzoek gedaan. Daarnaast hebben we een
sterke agro-voedingssector. Als de hele
keten de handen in elkaar slaat dan geloof ik in een mooie toekomst voor de
land- en tuinbouw in Vlaanderen. En ik
ben er zeker van dat PDPO III hier ook
toe zal bijdragen.

Betekent een nieuw programma
voor plattelandsontwikkeling
ook een vereenvoudiging voor de
landbouwers?
Vanuit de Europese Unie werd vertrokken van het idee tot administratieve
vereenvoudiging. Maar in de praktijk
zie ik dat dit niet echt het resultaat is.
Aan quasi alle maatregelen worden nu
selectiecriteria gekoppeld. Dit betekent
bv. dat het VLIF anders zal moeten werken in de toekomst. De administratieve vereenvoudiging zullen we dan op
Vlaams vlak doorvoeren door duidelijk
te zijn over de voorwaarden voor steun
en door de aanvragen zoveel mogelijk
via het e-loket te laten verlopen.

Krijgt het platteland volgens u
voldoende ondersteuning vanuit
PDPO III om in zijn noden te
voorzien?
Het Vlaamse platteland kampt met diverse problematieken die veel breder
gaan dan landbouw, zoals mobiliteit,
huisvesting, armoede enz. Ik denk niet
dat de ondersteuning vanuit PDPO III het
enige en allesomvattende kanaal kan
zijn, integendeel. Ik wil wel voort blijven
inzetten op het versterken van het platteland. Dit kan dan ook via het reguliere
plattelandsbeleid, meer bepaald met
het Plattelandsfonds dat ik in 2013 oprichtte, en met Plattelands-PLUS-projecten. Het is belangrijk dat er samen wordt
gewerkt aan een leefbaar platteland. Tijdens deze legislatuur zijn we in elk geval
op de goede weg.

Hartelijk dank!
foto 8: Vlaams minister-president Kris
Peeters ©kabinet van de minister-president van de Vlaamse
Regering
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Gepland in 2014
9-11 mei: Europadag in Vlaamse provincies
25 juni:	Infomoment voor kandidaat-PG’s en oproep tot indiening lokale ontwikkelingsstrategie, i.s.m. Vlaamse Landmaatschappij

Reeds gemist?
Op onze website vindt u een verslag terug van alle activiteiten die het Vlaams Ruraal Netwerk in het verleden organiseerde of bezocht.

Filmpjes

Het Waals Ruraal Netwerk (Réseau wallon de Développement Rural, RwDR) maakte enkele jaren geleden filmpjes van jonge landbouwers. Zeven andere Rurale Netwerken hebben hun voorbeeld gevolgd, en zo werden jonge landbouwers vanuit
gans Europa geïnterviewd. Cécile Schalenbourg van het Waals Ruraal Netwerk
heeft heel wat positieve reacties gekregen op de filmpjes, zowel van de jonge landbouwers, als van de Rurale Netwerken die hebben meegewerkt. De jonge landbouwers waren fier en blij dat ze hun werk, hun passie, hun bedrijf mochten tonen.
Deze filmpjes zijn te vinden op http://youngandfarmer.blogspot.be
Dit heeft het Vlaams Ruraal Netwerk geïnspireerd om in de toekomst meer te werken met filmpjes. We zullen zelf regelmatig eigen filmpjes op onze website publiceren over boeiende projecten, inspirerende personen, interessante studiedagen
…. Maar ook jouw bijdrage is heel welkom! Wil jij jouw activiteiten in de kijker zetten? Laat het ons weten en stuur ons je filmpje door!
Een interview met Cécile Schalenbourg van het Waals Ruraal Netwerk over de filmpjes met jonge landbouwers is terug te vinden op onze website.
foto 9: Opname filmpje jonge landbouwers ©RwDR
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Oproep
starters in de
landbouw

PDPO III en het Vlaams Ruraal Netwerk zetten in op jonge landbouwers

•
•
•
•
•

Ben je van plan om een bedrijf te starten/over te nemen?
Heb je net een bedrijf opgestart/overgenomen?
Ben je 41-plus maar toch net gestart?
Ben je recent gestart met een diversificatie-activiteit?
Ben je al meer dan 5 jaar gestart en wil je je ervaringen delen?

Herken jij jezelf? En heb je zin om je kennis en ervaringen te delen door maandelijks te berichten (in tekst of via een sms / mail of misschien zelfs op camera) over
je activiteiten, om op die manier anderen te inspireren, knelpunten voor starters
bloot te leggen en het begrip voor de landbouwsector te vergroten? Neem dan
zeker contact op met het Vlaams Ruraal Netwerk!!
Wij willen jou en alle andere starters graag een forum bieden, en samen met jullie
de landbouwsector promoten!

Contact
Vlaams Ruraal Netwerk | Vlaamse overheid | Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert II-laan 35, bus 40 | 1030 Brussel | T. +32(0)2 552 77 17 | vlaamsruraalnetwerk@vlaanderen.be | www.ruraalnetwerk.be
Colofon
Deze nieuwsbrief werd gerealiseerd door het Vlaams Ruraal Netwerk,
in uitvoering van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III).

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

v.u. Jules Van Liefferinge, Secretaris-Generaal, Departement Landbouw en Visserij

Activiteiten

In deze rubriek vermelden we de activiteiten die het Vlaams Ruraal Netwerk in
de nabije toekomst organiseert. Voor alle details verwijzen we u naar onze website. Daar vindt u ook informatie over activiteiten die anderen in het kader van het
PDPO III organiseren.

