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Ministerieel besluit tot toekenning van een projectsubsidie natuur 

voor het uitvoeren van het project Vernatting Centraal Deel 

Hobokense Polder in het kader van de 

instandhoudingsdoelstellingen in Vlaanderen 

 

 

Rechtsgronden 

 

Dit besluit is gebaseerd op: 

- de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de 

begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen 

en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, artikel 11 

tot en met 14; 

- het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de 

toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het 

Rekenhof, artikel 53 tot en met 57; 

- het decreet 29 maart 2019 houdende de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van; 

- het decreet van 18 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van de 

Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021; 

- het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van de 

planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer, gewijzigd bij 

het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020; 

- het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 ter uitvoering van de Vlaamse 

Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019. 

 

Vormvereiste 

 

De volgende vormvereiste is vervuld: 

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 8 september 2021. 

 

Motivering 

 

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief: 

- Het project met als titel “Vernatting Centraal Deel Hobokense Polder” en als 

projectnummer PSN21-000851 werd ingediend in het kader van de projectoproep 

Projectsubsidies Natuur 2021 en werd beoordeeld door het Agentschap voor Natuur en 

Bos onder de voorwaarden van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 

betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het 

geïntegreerd natuurbeheer. 
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DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN 

TOERISME BESLUIT: 

 

Artikel 1. §1. Aan NATUURPUNT HOBOKENSE POLDER, gevestigd te Commandant Van 

Laethemstraat 45, 2660 Antwerpen, hierna de begunstigde te noemen, wordt voor de 

uitvoering van het project “Vernatting Centraal Deel Hobokense Polder” (PSN21-000851) 

een projectsubsidie toegekend van maximaal 68 126,00 euro (achtenzestigduizend 

honderdzesentwintig euro), ten laste van het MINA-fonds van de Vlaamse Gemeenschap 

op artikel QDX 3QC916 5210, lastens het begrotingsjaar 2021. 

 

§2. De subsidie, vermeld in paragraaf 1, is de financiële ondersteuning voor de realisatie 

van de volgende werken in projectzone Pomp- en vernattingszone:  

 a) plaatsen pompinstallatie;  

 b) aanleg pompleiding;  

 c) graafwerken sleuf;  

 d) aanleg lozingspunt;  

 e) inrichting infiltratiezone;  

 f) studie en onderzoek.  

 

De werken, vermeld in het eerste lid, worden uitgevoerd op de percelen vermeld in de 

goedgekeurde projectaanvraag en moeten tegen 1 oktober 2024 worden gerealiseerd. 

 

In uitzonderlijke gevallen en mits grondige motivatie door de begunstigde kunnen na 

goedkeuring van het Agentschap voor Natuur en Bos de voorziene werken en de 

uitvoeringstermijn worden aangepast waarbij de uitvoeringstermijn met maximaal twee 

jaar kan worden verlengd. Dit dient steeds voorafgaandelijk schriftelijk te worden 

aangevraagd bij het Agentschap voor Natuur en Bos. 

 

Art. 2. Het project dient het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (ofwel “do no 

significant harm”, afgekort DNSH) in acht te nemen. De uitgekeerde subsidies mogen 

enkel aangewend worden op een wijze die geen ernstige afbreuk doet aan de volgende 

zes milieudoelstellingen: 

a) de mitigatie van de klimaatverandering; 

b) de adaptatie aan de klimaatverandering; 

c) het water en marine leven (inclusief grondwater); 

d) de circulaire economie; 

e) preventie en controle van vervuiling; 

f) biodiversiteit en ecosystemen. 

 
In zoverre de steun wordt aangewend voor de financiering van prestaties die het 

voorwerp uitmaken van een overheidsopdracht, is de aanbesteder ertoe gehouden om 

het beginsel ‘geen ernstige afbreuk doen aan’ (DNSH-beginsel) en de basisprincipes 

ervan, op te nemen in de opdrachtdocumenten, behoudens het voorwerp van de 

opdracht van die aard is dat het redelijkerwijs geen negatieve impact kan hebben op de 

zes milieudoelstellingen, vermeld in het eerste lid. 
 

Daarnaast moet hij een redelijke inspanning leveren om de opdracht in zo groot 

mogelijke mate te verduurzamen. Dit kan onder meer door gebruik te maken van de 
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modelclausules en duurzaamheidscriteria die ter beschikking worden gesteld door de 

Vlaamse overheid, zoals de non- discriminatieclausule. 

 

Art. 3. De begunstigde zal naar aanleiding van de financiering uit de herstel- en 

veerkrachtfaciliteit van de Europese unie (RRF), het logo van de Vlaamse overheid en het 

logo van de Europese Unie gebruiken. 

Het logo moet duidelijk vermeld staan op alle communicatiedragers die gericht zijn naar 

het informeren van alle externe doelgroepen, de media en het grote publiek. De logo’s 

kunnen gedownload worden via https://www.esf-vlaanderen.be/nl/herstel-en-

veerkrachtfaciliteit-van-de-europese-unie-rrf. 
 

Art. 4. Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van de plannen, de 

ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer van 14 juli 2017, is van 

toepassing. Door de aanvaarding van de subsidie, vermeld in artikel 1, §1, verbindt de 

begunstigde zich ertoe de in dit besluit vermelde verplichtingen volledig en juist na te 

leven. 

 

 

Brussel, 

 

 

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, 
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