VR 2019 1907 DOC.1064/1

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW
NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4, 5, 6, 14 en de
bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 betreffende steun
aan de investeringen en aan de overname in de landbouw

1. Inleiding
Op 24 mei 2019 heeft de Vlaamse Regering het voorontwerp van besluit tot wijziging van artikel
4, 5, 6, 14 en de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 betreffende
steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouw principieel goedgekeurd en de
Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw, gelast over voornoemd ontwerp van besluit het
advies in te winnen van de Raad van State (VR 2019 2405 DOC.0831).
2. Advies van de Raad van State
Advies 66.292/3 van de Raad van State van 2 juli 2019 gaat als bijlage 2 en is in het als bijlage 1
toegevoegde ontwerp van besluit als volgt verwerkt:
- In randnummer 4.1. van het advies merkt de Raad op dat artikel 9, eerste lid, 1°, en tweede lid van
het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid een voldoende rechtsgrond
bieden. De verwijzing naar de rechtsgrond is dan ook daartoe beperkt.
- In randnummer 5.2. adviseert de Raad dat de beslissing van de Europese Commissie over de wijziging
van het plattelandsontwikkelingsprogramma moet worden afgewacht alvorens het ontworpen
besluit te nemen. De Raad gaat hierbij echter voorbij aan artikel 65, lid 9, van verordening 1303/2013
van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke
bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het
Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds
voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme
zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad. Dit artikel laat
de Vlaamse Regering toe een beslissing te nemen vooraleer de wijziging van het programma door de
Europese Commissie is goedgekeurd.
- Naar aanleiding van de opmerking in randnummer 7 van het advies wordt in artikel 2, 2°, van het
ontwerp de correcte verwijzing opgenomen.
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3. Weerslag
Het aldus aangepast ontwerp van besluit heeft geen andere weerslag op de begroting, het
personeelskader en de personeelsbudgetten van de Vlaamse Gemeenschap of op de lokale besturen
dan aangegeven in de nota aan de leden van de Vlaamse Regering bij de principiële goedkeuring.
4. Voorstel van beslissing
De Vlaamse Regering beslist haar goedkeuring te hechten aan bovengenoemd ontwerp van besluit
tot wijziging van artikel 4, 5, 6, 14 en de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 19
december 2014 betreffende steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouw.

Koen VAN DEN HEUVEL
Vlaams minister van Omgeving,
Natuur en Landbouw
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