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Verslag aan het Vlaams Parlement en de provincieraden
Europees plattelandsontwikkelingsbeleid ‐ Gebiedsgerichte werking in de
Vlaamse provincies

Het Europese plattelandsontwikkelingsbeleid omvat o.a. maatregelen voor gebiedsgerichte
werking, die een verbetering van de leefkwaliteit van het platteland en de diversificatie van de
economische bedrijvigheid beogen. In Vlaanderen worden die maatregelen mee door de pro‐
vincies beheerd en gefinancierd. Het Rekenhof ging na of de beheersstructuren behoorlijk
werken en of er bij de uitvoering van het plattelandsprogramma voldoende aandacht was voor
de realisatie van de Lissabonstrategie (nu Europa 2020).
Gebiedsgerichte werking
Het Europese plattelandsontwikkelingsbeleid wordt gedeeltelijk gefinancierd door de EU
en gedeeltelijk door de lidstaten – gelet op de bevoegdheidsverdeling in België door de
gewesten. Het beleid wordt geconcretiseerd in thematische assen en een methodologische
As 4 (Leader). Vlaanderen koos ervoor het platteland in te delen in een As 3‐ en een As 4‐
gebied, die elkaar geografisch uitsluiten. Die exclusieve verdeling leidde soms tot ondoel‐
matige gebiedsafbakeningen. De As 3‐projecten worden binnen iedere provincie toegewe‐
zen door het provinciaal managementcomité (PMC) met vertegenwoordigers van de lokale,
provinciale en Vlaamse overheid. As 4, die bestaat uit twee Leader‐gebieden per provincie,
wordt gepland en uitgevoerd door de plaatselijke groepen (PG’s). Noch de provincies, noch
de PG’s hebben de kans gegrepen om in hun plannen eigen uitgesproken keuzes te maken,
o.a. vanwege de wederzijdse geografische uitsluiting van de As 3‐ en As 4‐gebieden.
Selectie van projecten
In As 3 verloopt de selectie van projecten identiek in alle provincies. De ingediende pro‐
jectvoorstellen worden geadviseerd door een technische werkgroep (TW) van experts. Een‐
zelfde vertegenwoordiger van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zetelt in alle TW’s en
PMC’s, wat ook bijdraagt tot uniforme beslissingen. In sommige provincies worden weinig
projecten ingediend, wat mogelijk samenhangt met een beperkte verspreiding van de pro‐
jectoproep of een zekere preselectie door de provincie.
In As 4 werken de meeste PG’s met een verplicht voortraject voor de projectvoorstellen. In
de regel is de bewaking van de conformiteit en kwaliteit minder stringent dan in As 3 – de
VLM speelt geen rol in de procedure. In sommige PG’s worden maar weinig voorstellen
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ingediend en dan nog vaak door de leden van de PG of eraan gelieerde organisaties, wat
een risico op belangenverstrengeling inhoudt. De projecten in As 4 verschillen doorgaans
niet veel van die in As 3 en onderscheiden zich niet bijzonder door specifieke Leader‐
kenmerken zoals innovatie of samenwerking.
Controle en evaluatie van projecten
Vlaanderen voldoet ruimschoots aan de Europese verplichtingen inzake controle. In As 3
worden de dossiers zowel door de provinciale coördinatoren als door de VLM gecontro‐
leerd. In As 4 is die administratieve controle gedelegeerd aan de PG‐coördinatoren, die dat
vaak moeilijk verenigbaar vinden met hun taak de promotoren te activeren en te begelei‐
den. Voor de uitbetaling van de subsidie is het overigens zonder belang of het vooropge‐
stelde projectresultaat werd behaald.
Evaluatie van het programma
De EU schrijft een aantal evaluaties en rapporteringen voor. Vlaanderen voldoet opnieuw
ruimschoots aan de verplichtingen, maar de door de EU voorgeschreven indicatoren zijn
soms weinig relevant en worden verschillend geïnterpreteerd en ingevuld. Daardoor is er
geen goed beeld van de resultaten en effecten van de gebiedsgerichte werking voorhanden.
Lissabon‐ en Europa 2020‐strategie
De EU ziet de Lissabonstrategie (nu Europa 2020‐strategie) ‐ meer bepaald de doelstellin‐
gen rond groei en werkgelegenheid, kenniseconomie en klimaat ‐ als een wezenlijk element
van het plattelandsontwikkelingsbeleid. Vlaanderen sloot zich daarbij aan. Uit de midterm‐
evaluatie blijkt dat werkgelegenheid op het terrein geen prioriteit was en dat het tewerk‐
stellingseffect van de Assen 3 en 4 eerder beperkt was. Inzake kenniseconomie is het resul‐
taat van de indicatoren weinigzeggend. Over de impact op de economische groei en het
klimaat wordt niet gerapporteerd. De EU schrijft daarvoor trouwens geen indicatoren voor.
Informatie voor de pers
Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschap‐
pen, de gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het overheidsbe‐
heer door nuttige en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onder‐
zoek, toe te zenden aan de parlementaire vergaderingen, aan de beheerders en aan de ge‐
controleerde diensten. Als collaterale instelling van het parlement werkt het Rekenhof
onafhankelijk ten opzichte van de overheden die het controleert.
Het verslag Europees plattelandsontwikkelingsbeleid ‐ Gebiedsgerichte werking in de Vlaam‐
se provincies is bezorgd aan het Vlaams Parlement en de provincieraden. Het verslag en dit
persbericht staan op de website van het Rekenhof (www.rekenhof.be).
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