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Landbouw, platteland en dierenwelzijn 
 

1. Landbouw 
 

Ruimte voor landbouw 
De land- en tuinbouwsector is en blijft een belangrijke sector voor onze provincie en verdient dan ook blijvende 

steun. De sierteeltsector neemt een bijzondere plaats in. Ongeveer 90 % van de Belgische sierteelt situeert zich in 

Vlaanderen en de helft ervan zelfs in Oost-Vlaanderen.  

De Provincie Oost-Vlaanderen wil inzetten op ruimte om te ondernemen voor de land- en tuinbouwers. We houden 

rekening met de tendens naar schaalvergroting. Herbestemming van hoeves blijft ook naar de toekomst een 

belangrijke uitdaging in een omgeving waar de beschikbare oppervlakte steeds meer onder druk komt te staan. 

Ruimte om te ondernemen slaat niet alleen op de fysieke ruimte. De land- en tuinbouwsector is een sector in 

beweging. De korte keten komt meer en meer als aanvullend marktmodel naar voren. De provincie erkent deze 

inspanning en beperkt zich niet tot één bepaald type van land- en tuinbouw, maar ziet dat bijvoorbeeld ook 

biolandbouw opgang maakt. 

Naast het feit dat landbouw ruimte nodig heeft in de toekomst, heeft de open ruimte in Vlaanderen op haar beurt 

de landbouw als bewaker van deze open ruimte nodig. Landbouw is namelijk multifunctioneel en vervult niet alleen 

een economische en productieve rol in het buitengebied. Ze heeft ook een belangrijke milieukundige, 

maatschappelijke en strategische functie. In het recente verleden lag de focus vooral op de 

landbouwproductiefunctie. Deze blijft belangrijk als producent van voedsel. De veranderende samenleving brengt 

de landbouw er echter opnieuw toe een rol op te nemen die in de verdrukking was geraakt. Heel wat sectoren 

binnen de landbouw zijn in staat om die nieuwe functies op te nemen en doen dit al. 

 

Een sterker imago 
Imagoversterkende initiatieven zoals landbouweducatie, promotie van lokale producten,... dragen bij tot een goed 

ondernemersklimaat voor de land – en tuinbouwsector . Deze verhogen het maatschappelijk draagvlak en creëren 

meer ruimte voor de sector. Stadslandbouw kan hierbij een link vormen tussen verstedelijkt gebied en platteland 

en het begrip voor landbouw en zijn producten verhogen. 

 

Wetenschappelijke ondersteuning 
Met de provinciale proefcentra voor aardappelen, groenten en sierteelt werkt de provincie aan kennis en innovatie 

voor de sector. De Proefcentra beschikken hiervoor over twee belangrijke en complementaire onderzoekslijnen: 

enerzijds het toegepast wetenschappelijk onderzoek en anderzijds het praktijkgericht onderzoek. Vanuit het beleid 

stimuleren en ondersteunen we de samenwerking met andere kennisinstellingen . 

Een belangrijke uitdaging voor de komende jaren vormt de impact van het wijzigend klimaat op de sector, waarbij 

we zowel maatregelen rond adaptatie als mitigatie moeten bekijken. In wetenschappelijk en praktijkgericht 

onderzoek dienen we na te gaan hoe we dit samen met de landbouw op een duurzame manier kunnen opvangen. 

Ook het maken van de vertaalslag naar de sector ziet de provincie als een belangrijke opdracht.  
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Een degelijke dienstverlening vanuit de provincie naar de landbouwers is onontbeerlijk. Daarbij komt een integrale 

benadering op de eerste plaats. Niet alleen het aspect landbouw in al haar facetten is belangrijk maar ook hoe 

beslissingen op andere beleidsdomeinen effect hebben op de sector. We bouwen een beleidsmatige reflex in om 

deze effecten te screenen en de aanwezige expertise binnen de provinciale diensten en de provinciale proefcentra 

hiervoor aan te wenden. Ook de samenwerking met andere actoren binnen de land- en tuinbouwsector stimuleren 

we. Zo werken we - in overleg met alle actoren - bijvoorbeeld ook in de toekomst verder aan erosiebestrijding. 

 

 

2. Platteland 
 

Sterke kernen 
Naast ondersteunen van de land –en tuinbouwsector zetten we ook in op het Plattelandsbeleid. Het is een 

belangrijke hefboom voor de (be)leefbaarheid van het platteland. Landbouw is hierbij een belangrijke actor, maar 

het plattelandsbeleid gaat breder. Versterken van de dorpskernen, is hierbij cruciaal. De provincie Oost-Vlaanderen 

zet in op een actief dorpenbeleid in samenwerking met de verscheidene actoren op het platteland, niet in het minst 

de dorpen zelf. Het sociaal weefsel en lokale dienstverlening en voorzieningen stimuleren zijn kernwaarden. De 

provincie wil met het Plattelandsloket gemeentelijke ambtenaren, beleidsmakers en openbare besturen 

ondersteunen bij de uittekening van hun plattelandsbeleid. De uitbouw kan onder meer door de beheersing van de 

diverse subsidiekanalen, waarbij we ook voldoende aandacht vestigen op de verborgen problematieken. 

 

Vzw RATO 
Vzw RATO neemt een bijzondere plaats  binnen de provinciale werking. Initieel is de vzw opgericht om de ratten 

te bestrijden maar is nu al veel ruimer actief in overlastbestrijding. We moeten bekijken of we deze dienstverlening 

niet verder kunnen uitbreiden naar de gemeenten. 

 

3. Dierenwelzijn  
 

We zorgen voor een aangepast subsidiereglement met eenvoudige aanvraagprocedure voor alle erkende 

dierenasielen en voor de opvangcentra voor vogels en wilde dieren.  

Daarnaast ondersteunt de provincie de gemeenten om een diervriendelijk zwerfkattenbeleid te voeren conform de 

TNR-methode: vangen (trap), steriliseren (neuter) en terugplaatsen (return). De lokale besturen kunnen hiervoor – 

tegen een billijke vergoeding – een beroep doen op de vzw Rato.  

Tenslotte moeten we lokale besturen sensibiliseren over hun rol in het kader van dierenwelzijn door hen 

bijvoorbeeld voorbeeldprojecten inzake dierenwelzijn aan te reiken.  


