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Laatste kans voor het plattelandsfonds 
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In september 2012 kregen de Vlaamse plattelandsgemeenten te horen dat het plattelandsfonds dat de 
Vlaamse regering beloofde, opnieuw werd uitgesteld. De budgettaire situatie zou herbekeken worden 
tijdens de begrotingscontrole van het voorjaar van 2013. Komt er nu eindelijk witte rook?  
 
In mei 2012 gaf de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring aan de oprichting van een 
plattelandsfonds. Dat fonds moet tegemoetkomen aan de structurele problemen die een aantal 
plattelandsgemeenten hebben: een beperkte fiscale draagkracht, maar zeer grote opdrachten in het 
behoud en het beheer van de open ruimte. De Vlaamse regering vond bij de begrotingsbesprekingen 
niet de nodige acht miljoen euro die voor het fonds waren gereserveerd. Vlaams minister van 
plattelandsbeleid Kris Peeters beloofde echter om tijdens de komende begrotingscontrole in het 
voorjaar 2013 opnieuw te bekijken wat mogelijk is.  
 
Het verhaal van het plattelandsfonds is ondertussen een slechte soap geworden.  
In 2011 kondigde de minister-president aan dat het ontwerp van decreet in dat jaar zou worden 
voorgelegd aan het Vlaams parlement, zodat het fonds in zeker mate operationeel zou zijn in 2012. 
Ondertussen zijn we die termijn ruimschoots overschreden. Vandaag ligt er nog altijd geen 
voorontwerp van decreet in het parlement.  
Maar de minister nam in juli 2012 wel al het initiatief om vijftig gemeenten aan te schrijven als 
begunstigden voor het fonds. Ondanks de herhaalde kritiek van de plattelandsgemeenten en de 
VVSG werd hierbij niet het criterium van fiscale draagkracht gebruikt. Daardoor vallen een groep 
bestuurskrachtarme plattelandsgemeenten uit de boot. In het huidige opzet schiet het fonds dus zijn 
doel voor een stuk voorbij. Het is nu afwachten of de Vlaamse regering haar belofte aan de 
plattelandsgemeenten houdt en het plattelandsfonds eindelijk van start gaat.  
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