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PROJECTOPROEP PROEFTUINEN DROOGTE 2022 
 

De Vlaamse Milieumaatschappij doet op voorstel van het programmateam proeftuinen droogte een 

oproep voor het indienen van projectvoorstellen in het kader van het subsidieprogramma proeftuinen 

droogte waarbij steun verleend wordt aan waterbesparende samenwerkingsverbanden. Het programma 

proeftuinen droogte is een onderdeel van de Blue Deal, waarmee Vlaanderen de inspanningen in de 

strijd tegen droogte en waterschaarste verhoogt en streeft naar circulair watergebruik. Het totaal 

beschikbare subsidiebudget is ongeveer 5,5 miljoen euro. 

 
 

1 ALGEMEEN 
 

INHOUDELIJKE FOCUS 

In deze vierde oproep kiezen we voluit voor projecten die effectief oplossingen aanreiken in een gebied met 

een droogteproblematiek. Samenwerkingsverbanden van drie of meer partijen die door uitwisseling van 

waterstromen een lokale (potentiële) waterschaarste milderen, kunnen een projectvoorstel indienen.  

Het subsidieprogramma proeftuinen droogte kadert binnen de Herstel- en Veerkrachtfaciliteit van de 

Europese Unie. Een gevolg hiervan is dat de eindrapportering en de eindafrekening uiterlijk halverwege 

2026 moet afgerond zijn. De streefdatum voor het afronden van de investeringswerken is daarom eind 

2025, uiterlijk begin 2026. Omdat de uitvoeringstermijn voor de projecten hierdoor beperkt is tot 3 jaar en 

enkele maanden, werden enkele voorwaarden om in aanmerking te komen als proeftuin droogte 

aangepast. Op die manier hopen we meer voorstellen te krijgen en resoluut te kunnen kiezen voor de beste 

oplossingen op het terrein.  

Terwijl het samenwerkingsverband in vorige oproepen moest bestaan uit minstens drie private bedrijven, 

kunnen deze keer ook non-profit- en overheidsbedrijven als volwaardige partners aan het 

samenwerkingsverband deelnemen.  

Innovatie blijft een doelstelling van de proeftuinen droogte, maar het innovatieve karakter van een project 

benadrukken we minder. Ook concepten uit bestaande projecten kunnen hernomen worden, bijvoorbeeld 

met de bedoeling om breder uit te rollen of fijner te stellen.  

Voorbeelden van lopende proeftuin droogte projecten vindt u op de webpagina’s van proeftuinen droogte.  

 

GLOBALE PROCEDURE 

Op woensdag 30 maart 2022 om 14u30 gaat een online infomoment door waarop het subsidiereglement 

van het programma proeftuinen droogte 2022 toegelicht wordt. U kunt er ook terecht met uw vragen. 

Geïnteresseerden  kunnen zich hiervoor aanmelden door uiterlijk op 29 maart 2022 een mail te sturen naar 

proeftuinendroogte@vmm.be .

https://www.vmm.be/water/projecten/proeftuinen-droogte
mailto:proeftuinendroogte@vmm.be
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De procedure voor het indienen van een projectvoorstel verloopt in twee fasen: een begeleidingsfase en 

een beoordelingsfase. 

In de begeleidingsfase wordt op basis van een beknopt voorstel een eerste inschatting gemaakt van de 

slaagkansen van het project. De initiatiefnemer krijgt hier feedback over op een van de begeleidingsdagen. 

Meer informatie hierover vindt u in artikel 6 van dit subsidiereglement.  

Een eerste voorstel moet uiterlijk op 30 mei 2022 ingediend worden bij proeftuinendroogte@vmm.be en 

gebeurt via het invulformulier ‘begeleidingsfase. Het is verplicht om in deze fase een eerste voorstel in te 

dienen. 

De initiatiefnemer beslist op basis van de feedback uit de begeleidingsfase om al dan niet een definitieve 

aanvraag in te dienen. In het definitieve voorstel wordt rekening gehouden met de feedback uit het 

begeleidingsmoment. De definitieve voorstellen worden uiterlijk op 7 september 2022 ingediend bij 

proeftuinendroogte@vmm.be aan de hand van het invulformulier ‘beoordelingsfase’. 

 

RELATIE MET ANDERE STEUNMAATREGELEN  

Investeringswerken die via een regulier subsidiekanaal gesubsidieerd kunnen worden, kunnen niet 

gesubsidieerd worden via de proeftuinen droogte. Die (onderdelen van) projecten verwijzen we door naar 

andere subsidiekanalen zoals VLIF-steun, ecologiepremie+, Europese subsidie, … 

In het kader van de Blue Deal werden bestaande reguliere subsidiekanalen voor water gerelateerde 

investeringen uitgebreid. Niet-productieve investeringssteun en VLIF-steun voor de landbouwsector kan nu 

bijvoorbeeld ook voor onder andere peilgestuurde drainage en bufferbekkens.  

Via deze websites vindt u de meest recente informatie: 

ECOLOGIEPREMIE: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ecologiepremie 
VLIF: https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun 
  https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/vlif-investeringssteun-voor-land-en-tuinbouwers 

In de Blue Deal zijn, naast de oproep voor proeftuinen droogte, nog andere tijdelijke projectoproepen voor 

consortia opgenomen. Voor individuele projectinvesteringen in waterbesparing of droogtebestrijding is er 

de Oproep ’Blue deal - waterbesparende investeringen’  

Past uw projectvoorstel in meerdere oproepen dan kiest u zelf in welke oproep u uw project indient.  U 

kunt uw projectvoorstel ook in meerdere oproepen indienen. Uiteraard kan geen dubbele subsidie 

verkregen worden voor een project.  

Onderaan de startpagina www.bluedeal.vlaanderen vindt u met de knop ‘overzicht projectoproepen’, een 

overzicht van de verschillende Blue Deal oproepen met een verwijzing naar de website van de 

oproep/steunmaatregel voor meer detailinfo.

mailto:proeftuinendroogte@vmm.be%20en%20gebeurt%20via%20het%20invulformulier%20‘begeleidingsfase.
mailto:proeftuinendroogte@vmm.be%20en%20gebeurt%20via%20het%20invulformulier%20‘begeleidingsfase.
mailto:proeftuinendroogte@vmm.be
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ecologiepremie
https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun
https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/vlif-investeringssteun-voor-land-en-tuinbouwers
file://///vmm.be/vmm_bestand_struc/Afd_AIW/01_06_Dienst_CFW/Proeftuinen%20droogte/Oproep%202022/subsidiereglement/(www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/blue-deal-waterbesparende-investeringen)
http://www.bluedeal.vlaanderen/
http://www.bluedeal.vlaanderen/
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STEUNPERCENTAGE 

Het steunpercentage dat aan een begunstigde gegeven kan worden, hangt af van de staatssteunregel die 

op de begunstigde van toepassing is of die de begunstigde verkiest. Het steunpercentage is maximaal 75%. 

Dit is mogelijk als de steun verleend wordt onder de de-minimisregelgeving. Het totale subsidiebedrag 

onder de-minimis is echter begrensd. Via andere regelgeving kan een hoger totaal subsidiebedrag verleend 

worden. In deze gevallen is het steunpercentage lager en afhankelijk van bepaalde criteria.  

Hieronder vindt u basisinformatie over de verschillende staatssteunregels die van toepassing kunnen zijn. 

Meer informatie over de staatssteunregeling voor bedrijven vindt u op de website van het Agentschap 

Innoveren en Ondernemen. Voor meer informatie over staatssteun voor landbouwbedrijven kan je terecht 

op de website van het departement Landbouw en Visserij.   

De staatssteunregels zijn ingewikkelde materie. Met concrete vragen over uw situatie kunt u terecht op 

proeftuinendroogte@vmm.be. 

 

De-minimisregelgeving 

Ondernemingen die steun krijgen onder de de-minimisregelgeving kunnen 75% subsidie krijgen. Het totale 

subsidiebedrag is begrensd. Een onderneming mag in de voorbije drie jaar (huidig lopende jaar en twee 

voorgaande belastingjaren) niet meer dan € 200.000 de-minimissteun hebben ontvangen. Voor de 

transportsector werd deze drempel verlaagd tot € 100.000. Voor landbouwbedrijven is het bedrag 

begrensd op € 20.000. Hierbij is het moment van de toekenning van de steun van tel en niet het moment 

van uitbetaling van de steun. Deze drempel werd ingesteld om concurrentieverstorende staatssteun te 

vermijden. 

 

Algemene groepsvrijstellingsverordening 

Ook de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) laat overheden toe om staatssteun te verlenen 

voor bepaalde beleidsdoelen zonder dat een formele aanmeldingsprocedure bij de Europese Commissie 

nodig is. De projecten die in het kader van de proeftuinen droogte gesubsidieerd worden, kunnen vallen 

onder wat men in de AGVV als een “milieu-investering” beschouwt. Wanneer milieu-investeringen verder 

gaan dan de wettelijke verplichtingen wordt er voor 40% steun toegestaan, die met 10% of 20% verhoogd 

kan worden wanneer het respectievelijk om middelgrote of kleine ondernemingen gaat.  

Het steunpercentage ligt in de AGVV dus lager dan bij de de-minimisregelgeving, maar het totale 

steunbedrag is niet begrensd. Voor het toekennen van AGVV steun moet wel voldaan worden aan de 

algemene voorwaarden en aan de specifieke voorwaarden voor milieu-investeringen van deze verordening.

https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/europees-fonds-voor-regionale-ontwikkeling/efro-project-indienen/staatssteun
https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/europees-fonds-voor-regionale-ontwikkeling/efro-project-indienen/staatssteun
https://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/landbouwbeleid-eu/steunmelding/staatssteun/staatssteunregelgeving
mailto:proeftuinendroogte@vmm.be
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Landbouw groepsvrijstellingsverordening  

Ook de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening (ABER) laat overheden toe om staatssteun te verlenen 

voor bepaalde beleidsdoelen zonder dat een formele aanmeldingsprocedure bij de Europese Commissie 

nodig is. De projecten die in het kader van de proeftuinen droogte gesubsidieerd worden, kunnen – als ze 

deels betrekking hebben op landbouw/landbouwers - vallen onder bepaalde artikelen van de ABER. Het 

steunpercentage is afhankelijk van de van toepassing zijnde artikelen in deze verordening.  

Ook in de landbouw groepsvrijstellingsverordening ligt het steunpercentage lager dan bij de de-

minimisregelgeving, maar het totale steunbedrag kan dus hoger liggen dan via de-minimis. Voor het 

toekennen van deze steun moet wel voldaan worden aan de algemene voorwaarden en aan de specifieke 

voorwaarden gesteld in deze verordening.  

 

Aanmelden bij de Europese Commissie 

Als de twee voorgaande opties niet mogelijk/wenselijk zijn, kan een project aangemeld worden bij de 

Europese Commissie. Dat moet gebeuren op basis van de richtsnoeren betreffende staatssteun voor 

milieubescherming en energie. Het maximale steunpercentage ligt hier tussen 35% en 55%. 

https://www.vlaio.be/nl/media/339
https://www.vlaio.be/nl/media/339
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2 CONCRETE PROCEDURE 

 
Artikel 1: wie kan een ‘voorstel’ indienen? 

Het programma proeftuinen droogte focust op samenwerkingsverbanden van minstens 3 ondernemingen 

die lokaal samenwerken aan een gezamenlijk project. Terwijl het samenwerkingsverband in vorige 

oproepen uit minstens drie private bedrijven moest bestaan, kunnen nu ook non-profit en 

overheidsbedrijven als volwaardige partner aan het samenwerkingsverband deelnemen. Non-profit en 

overheidsbedrijven komen dus ook in aanmerking als een van de minstens drie verschillende partijen. Alle 

organisaties met een ondernemingsnummer komen in aanmerking voor subsidie op voorwaarde dat ze 

binnen het gezamenlijke project water leveren of afnemen.  

Kennisinstellingen en studiebureaus die meewerken aan het project maar geen water leveren of afnemen, 

kunnen geen begunstigde zijn van een subsidie. Kosten voor onderzoek en studie kunnen wel als 

omkaderingskost worden ingebracht. 

De partners die samen een project uitvoeren, kunnen een subsidieaanvraag indienen zonder dat daarvoor 

een formele structuur nodig is. Een engagementverklaring van de andere partners is wel noodzakelijk. 

De instantie of persoon die een initiatief indient of trekt, wordt in dit reglement voortaan de initiatiefnemer 

genoemd. 

 

Artikel 2: subsidiebedrag en maximale duur van het project 

De uitvoering op het terrein van een project dat ingediend wordt in het kader van de proeftuinen droogte, 

mag niet gestart zijn bij de indiening ervan. Concrete realisaties op het terrein/grondwerken mogen pas van 

start gaan na de formele goedkeuring van het project. Voorbereidend onderzoek en andere 

voorbereidende stappen zoals het aanvragen van een vergunning mogen wel al opgestart/lopende zijn.  

Uiterlijk zes maanden na betekening van het (ministerieel) besluit aan de initiatiefnemer moet het project 

opgestart zijn. Dit betekent niet dat er dan al concrete investeringswerken moeten opgestart zijn. Het kan 

ook om voorbereidende werken gaan.   

De proeftuinen droogte worden gesubsidieerd door de Herstel- en Veerkrachtfaciliteit van de Europese 

Unie. Een gevolg hiervan is dat eindrapportering en de eindafrekening uiterlijk halverwege 2026 moet 

afgerond zijn. De streefdatum voor het afronden van de investeringswerken is daarom eind 2025, uiterlijk 

begin 2026. 

De aanvraag tot subsidiëring bedraagt minimaal 50.000 euro subsidie en dit voor maximaal 75% van de 

projectbegroting (exclusief BTW).
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Investeringswerken die via een regulier subsidiekanaal betoelaagd kunnen worden, kunnen niet 

gesubsidieerd worden via de proeftuinen droogte. Die (onderdelen van) projecten verwijzen we door naar 

andere subsidiekanalen zoals VLIF-steun, ecologiepremie+, Europese subsidie, provinciale subsidie… 

Kandideren bij een andere projectmatige oproep is toegestaan, maar er kan geen dubbele subsidie 

ontvangen worden voor een project. 

Subsidie die elders verkregen wordt, wordt vermeld in het financieringsplan.  

Enkel de surplus ten opzichte van de wettelijke verplichtingen kan in aanmerking komen voor subsidie. 
Enkel investeringskosten komen in aanmerking voor subsidie, maar grondaankopen niet. Ook 
investeringen in mobiel materiaal  komen in aanmerking. 

Kosten voor omkaderende activiteiten (voorbereidende studies, projectcoördinatie, kosten voor 
communicatie en kennisdeling …) kunnen tot maximaal 20% ingebracht worden. Deze kosten worden in 
het projectvoorstel verantwoord. Door ook kosten voor communicatie en kennisdeling als 
omkaderingskosten mogelijk te maken, willen we initiatiefnemers aanmoedigen hun kennis te delen en 
anderen te inspireren.  

 

Artikel 3: Doelstelling 
 
Verhogen van de waterbeschikbaarheid en circulair watergebruik in gebieden met 
waterstress 

Om het risico op waterschaarste terug te dringen, zet het project in op waterbesparende maatregelen, het 

inzetten van alternatieve waterbronnen en circulair watergebruik om zo het gebruik en de afhankelijkheid 

van primaire waterbronnen (grondwater, oppervlaktewater en drinkwater) terug te dringen. 

Dit kan bijvoorbeeld door de watervraag te verlagen, het gebruik van regenwater te maximaliseren, water 

lokaal te zuiveren en te hergebruiken, te zorgen voor de juiste waterkwaliteit voor elke toepassing, water 

lokaal opnieuw te infiltreren en zo weinig mogelijk af te voeren via de riolering. 

Bij overtollig water dat niet hergebruikt kan worden, volgt het project het principe van bufferen, infiltreren 

en pas in laatste instantie afvoeren van water. 

 

Artikel 4: Welke aanvragen zijn ontvankelijk 

Ontvankelijke projectvoorstellen moeten minimaal aan onderstaande voorwaarden voldoen: 
 

- Het project doet meer dan wat wettelijk verplicht is. 

- Het project overstijgt het privébelang en regulier beheer. 

- Het initiatief is in overeenstemming met de doelstellingen van goedgekeurde (nog geldende) 

beleidsdocumenten van Vlaamse, provinciaal en gemeentelijk niveau. 

- Het initiatief moet in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving op vlak van levering en 

gebruik van gezuiverd afvalwater;
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- Als gezuiverd afvalwater gebruikt wordt voor irrigatietoepassingen, moet minimaal aan onderstaande 

voorwaarden worden voldaan:  

o in geval van irrigatietoepassingen in kader van land- en tuinbouw aan de bepalingen inzake 

gebruik en minimale eisen uit bijlage I van de EU-verordening 2020/7411 en vanaf 26 juni 2023 

aan alle bepalingen van EU-verordening 2020/741 conform het Vlaamse implementatiekader2;  

o in geval van irrigatietoepassingen niet in kader van land- en tuinbouw aan:  

▪ De kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse C uit tabel 2 van de EUverordening 2020/741 

in geval rechtstreeks of onrechtstreeks contact via verneveling, beregening of het gebruik 

van besproeide terreinen niet kan worden uitgesloten. Dit geldt zowel voor gebruikers, 

passanten of omwonenden;  

▪ De kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse D uit tabel 2 van de EUverordening 2020/741 

in geval er geen rechtstreeks of onrechtstreeks contact via verneveling, beregening of het 

gebruik van besproeide terreinen is. 

- Het project is in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake staatssteun. Concreet 
betekent dit dat het initiatief moet aangeven of de verleende subsidie onder de de-minimis regeling 
voor bedrijven/landbouwbedrijven valt, onder de groepsvrijstellingsverordening valt of via de 
aanmeldingsprocedure bij de Europese Commissie zal moeten verlopen. Meer informatie hierover 
vindt u hoger in dit reglement. Met concrete vragen hierover kunt u terecht op 
proeftuinendroogte@vmm.be 

- De eindrapportering en eindafrekening van het project is uiterlijk in juli 2026 ingediend. 

- De partners engageren zich dat het samenwerkingsverband behouden blijft en het project 
operationeel blijft voor een periode van minimum 10 jaar (te rekenen vanaf de oplevering van het 
project). 

- Het definitieve projectvoorstel bevat alle inhoudelijk en administratieve informatie en documenten 
zoals gevraagd via het aanvraagformulier. 

- Het voorstel wordt ingediend overeenkomstig de procedure beschreven in artikel 6. 

- Deze opdracht wordt (deels) gefinancierd met middelen die afkomstig zijn uit de Faciliteit voor 
Herstel en Veerkracht (FHV) van de Europese Unie. Om de financiering ervan te verzekeren, moet 
het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (ofwel “do no significant harm” (DNSH)) in acht 
genomen worden. Daarbij is het van belang dat deze middelen worden besteed op een wijze die 
geen ernstige afbreuk doet aan de volgende zes milieudoelstellingen: 1) de mitigatie van de 
klimaatverandering; 2) de adaptatie aan de klimaatverandering; 3) het water en marine leven 
(inclusief grondwater); 4) de circulaire economie; 5) preventie en controle van vervuiling en 6) 
biodiversiteit en ecosystemen. Bij het indienen van een projectaanvraag moet een DNSH-analyse 
worden gevoegd die waar nodig met bewijsstukken wordt gestaafd. Voor het uitvoeren van de 
DNSH-analyse moet de aanvrager gebruik maken van het sjabloon dat ter beschikking wordt 
gesteld. De VMM heeft het recht om bijkomende vragen te stellen i.k.v. de DNSH-analyse en kan 
verzoeken om bijkomende stavingstukken.

 
1 Verordening (EU) 2020/741 van 25 mei 2020 inzake minimumeisen voor hergebruik van water  
2 Bij het in werking treden van het Vlaamse implementatiekader kan een meer uitgebreide risicoanalyse en 
daarbij horende voorwaarden van toepassing worden op het lopende project. 

mailto:droogte@vmm.be
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- De subsidiërende overheid heeft, in elke fase van de subsidieprocedure, de mogelijkheid om de 
aanvrager van een subsidie uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane 
strafrechtelijke uitspraak of door het opleggen van een bestuurlijke geldboete waartegen geen 
beroep meer mogelijk is, veroordeeld werd voor een misdrijf of inbreuk waardoor zijn professionele 
integriteit wordt aantast tot vijf jaar voor de initiatiefnemer zich inschreef en gedurende de loop 
van het gesubsidieerde project. 
De niet-naleving van strafrechtelijk of administratiefrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale 
wetgeving kan worden geacht een misdrijf of inbreuk te zijn waardoor de professionele integriteit 
wordt aantast. 
Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest, of door het 
opleggen van een bestuurlijke geldboete waartegen geen beroep meer mogelijk is, kan deze 
worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure. 
De aanvrager van subsidie verklaart via het inschrijfformulier dat er geen procedure voor een 
misdrijf of een andere inbreuk loopt waardoor zijn professionele integriteit wordt aangetast of 
vermeldt bij het inschrijven de in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraken of 
opgelegde bestuurlijke geldboeten waartegen geen beroep meer mogelijk is, voor een misdrijf of 
inbreuk waardoor zijn professionele integriteit wordt aantast tot vijf jaar voor de datum van 
inschrijving. 
Wanneer de misdrijven of inbreuken plaatsvinden nadat de subsidies geheel of gedeeltelijk werden 
uitbetaald, zal een terugvordering gebeuren van de reeds betaalde sommen. De begunstigde is 
verplicht  die sommen binnen de 30 dagen nadat hij hierom werd verzocht terug te betalen. 
 
Deze voorwaarden moeten vervuld zijn:  
 

• 1° door iedere aanvrager van subsidie (hierna: aanvrager) in het project; 
• 2° wanneer de aanvrager een rechtspersoon is, door eenieder die juridisch aansprakelijk is 

voor de rechtspersoon of die een leidinggevende functie in de rechtspersoon bekleedt; 
• 3° wanneer de aanvrager een natuurlijke persoon is, door elke rechtspersoon waarvoor de 

natuurlijke persoon juridisch aansprakelijk is of waarin de natuurlijke persoon een 
leidinggevende functie bekleedt; 

• 4° door elke met de aanvrager verbonden vennootschap, als vermeld in artikel 1:20, 1° van 
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019; 

• 5° door eenieder die juridisch aansprakelijk is voor een met de aanvrager verbonden 
vennootschap, als vermeld in 4°, of die een leidinggevende functie in een met de met de 
aanvrager verbonden onderneming, als vermeld in 4°, bekleedt; 

• 6° door elke met de aanvrager verbonden persoon, als vermeld in artikel 1:20, 2°, van het 
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019.
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Artikel 5: Beoordelingscriteria 

De projectvoorstellen zullen beoordeeld worden op basis van onderstaande criteria. Het aangegeven 
percentage geeft het belang aan dat de jury aan het beoordelingscriterium hecht.  
 
A. Beantwoorden aan de doelstelling (zie art. 3) (40%) 

Hierbij beoordelen we onder andere: 
- De mate waarin het project de waterbeschikbaarheid en/of het circulair watergebruik verhoogt; 
- De mate waarin de totale watervraag verlaagd wordt en de juiste kwaliteit gebruikt wordt voor de 

verschillende toepassingen;  
- De mate waarin het initiatief bijdraagt aan structurele oplossingen voor de waterstress in het 

gebied; 
- De mate waarin kansen voor positieve effecten op de omgeving benut worden. Positieve effecten 

op de omgeving kunnen zijn: het verminderen van het oppompen van grondwater, de realisatie van 
bijkomende infiltratie in de bodem, een verbetering van de waterkwaliteit … 
 

B. Uitvoering en instandhouding (30%) 

Hierbij gaan we onder andere na: 
- De kostenefficiëntie en -effectiviteit; 
- De mate van een kwalitatief, duurzaam en structureel in stand houden van het gerealiseerde 

voorstel; 
- De financiële haalbaarheid op langere termijn; 
- Aandacht voor duurzaam materiaalgebruik bij de uitvoering van het project; 
- Duurzaamheid van het samenwerkingsverband op langere termijn. 

 
C. Opschaalbaarheid en maatschappelijke meerwaarde (15%) 

Hierbij screenen we onder andere: 
- Het project (of een aspect ervan) is opschaalbaar, dit betekent dat het op meerdere plaatsen in 

Vlaanderen geïmplementeerd kan worden; 
- Het project kan andere actoren inspireren; 
- Het project zet in op communicatie en het verspreiden van de opgedane kennis; 
- De mate waarin het project de individuele belangen overstijgt en maatschappelijke meerwaarde 

creëert zoals een ecologische bijdrage, een klimaatadaptieve bijdrage, stijging van de 
levenskwaliteit, een sociaal-economische bijdrage, … 

 
D. Innovativiteit (15%) 

Hierbij evalueren we onder andere: 
- Het project brengt innovatie op technisch vlak; 
- Het project is innovatief op sociaal, beleidsmatig en/of juridisch vlak. We denken hierbij 

bijvoorbeeld aan nieuwe vormen van samenwerkingen of aan het implementeren van nieuwe 
beleidsvormen.
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Artikel 6: Indiening en beoordeling van een voorstel 
 
Het programmateam bestaat uit: 

- de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), voorzitter, 
- de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), 
- het Departement Omgeving, 
- het Departement Landbouw en Visserij, 
- het Agentschap Innoveren en ondernemen (VLAIO), 
- de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), 
- Architecture Workroom Brussels (AWB), de procesbegeleider. 

 
Het indienen en beoordelen van een projectvoorstel gebeurt in twee fasen. 

 
1. Begeleidingsfase 

In een eerste fase verwachten we een beknopte beschrijving van het voorstel aan de hand van een 
invulformulier. Het ‘invulformulier begeleidingsfase’ kan gedownload worden op de website van de 
Vlaamse Milieumaatschappij (https://www.vmm.be/water/projecten/proeftuinen-droogte). 

De initiatiefnemer stuurt ten laatste op maandag 30 mei om 12 uur, het ingevulde formulier in word naar 
proeftuinendroogte@vmm.be. De indieners ontvangen een ontvangstmelding. 

Aan de hand van de informatie in het formulier zullen vertegenwoordigers van het programmateam, 
eventueel aangevuld met experten, een eerste inschatting maken van de slaagkansen van het project. De 
initiatiefnemers zullen uitgenodigd worden om hun project voor te stellen op een van de 
begeleidingsdagen. 

Het programmateam heeft het recht om een eerste selectie te maken op basis van de informatie uit het 
invulformulier begeleidingsfase als het aantal voorstellen te groot wordt.  

De begeleidingsdagen gaan door op 30 juni, 1 juli en 5 juli. Tijdens de begeleidingsdagen zullen 
vertegenwoordigers van het programmateam in gesprek gaan met de initiatiefnemers over de slaagkansen 
van hun project en eventueel suggesties en aandachtspunten meegeven om het definitieve projectvoorstel 
te verbeteren. Per project wordt een half uur voorzien.  

Onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen zal de initiatiefnemer de keuze hebben tussen 
een fysieke deelname of een online deelname via teams. De initiatiefnemer bereidt hiervoor een korte 
presentatie/een pitch voor en bezorgt de presentatie tenminste 24 uur voor de betrokken begeleidingsdag 
aan proeftuinendroogte@vmm.be. 

 

2. Beoordelingsfase 

De initiatiefnemer beslist op basis van de feedback uit de begeleidingsfase, om al dan niet een definitief 
dossier in te dienen. In het definitieve voorstel wordt rekening gehouden met de feedback uit de 

https://www.vmm.be/water/projecten/proeftuinen-droogte
mailto:proeftuinendroogte@vmm.be
mailto:proeftuinendroogte@vmm.be
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begeleidingsfase. De definitieve voorstellen worden uiterlijk op 7 september om 12u00 ingediend bij 
proeftuinendroogte@vmm.be aan de hand van het invulformulier beoordelingsfase. Het ‘invulformulier 
beoordelingsfase’ zal uiterlijk eind mei gedownload kunnen worden van op de website van de Vlaamse 
Milieumaatschappij. (https://www.vmm.be/water/projecten/proeftuinen-droogte). Enkel wie een eerste 
aanvraag indiende en deelnam aan de begeleidingsdagen, mag een definitief voorstel indienen. 

De jury beoordeelt de definitief ingediende voorstellen op basis van beoordelingscriteria (artikel 5). Als 
verdere toelichting nodig blijkt, kunnen de initiatiefnemers nogmaals gevraagd worden hun project via een 
pitch voor te stellen. 

De jury stelt een gemotiveerd juryverslag ter beschikking van het programmateam met: 
- De projecten die voor goedkeuring in aanmerking komen, inclusief een rangschikking; 
- De projecten die niet voor goedkeuring in aanmerking komen. 

Het programmateam maakt op basis van het juryverslag een voorstel op van projecten die in aanmerking 
komen voor subsidiëring. De VMM legt het voorstel voor aan de minister. De minister, desgevallend de 
Vlaamse Regering, beslist over de subsidiëring van de projecten. 

De VMM brengt de initiatiefnemers op de hoogte van de beslissing en zorgt voor de vastlegging van de 
nodige kredieten. Aansluitend kan de uitvoering van het project van start gaan. De eindrapportering en de 
eindafrekening moet afgerond zijn tegen uiterlijk juli 2026. 

 

Artikel 7: Communicatie en engagement 

De communicatie door overheden en subsidie verkrijgende instanties in het kader van de proeftuinen 
droogte moet in het Nederlands gevoerd worden. Bij de afrekening van de subsidiedossiers wordt 
nagekeken of aan de gestelde voorwaarden is voldaan. Wanneer dat niet het geval is, zal dit aanleiding 
geven tot een vermindering van de subsidie. 

Bij de uitvoering van elk geselecteerd project moet worden vermeld dat het project gefinancierd wordt 
door de Herstel- en Veerkrachtfaciliteit van de Europese Unie. Op elke publicatie, tekst… die in het kader 
van het project wordt verspreid, moet het hiertoe ontwikkeld logo worden aangebracht. Het logo kan 
opgevraagd worden bij proeftuinendroogte@vmm.be. 

Van elk project wordt in overleg met de initiatiefnemer een communicatiefiche opgemaakt waarin het 
project voorgesteld wordt naar het brede publiek en waarin een contactpersoon vermeld wordt. 

De initiatiefnemer van een project levert op vraag van de VMM informatie en materiaal aan voor: 
- het bevorderen van kennisuitwisseling en -opbouw tussen de proeftuinen 
- het bevorderen van een multiplicatoreffect bij specifieke doelgroepen 
- de gestructureerde communicatie naar een breder publiek

mailto:proeftuinendroogte@vmm.be
https://www.vmm.be/water/projecten/proeftuinen-droogte
mailto:proeftuinendroogte@vmm.be
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De initiatiefnemer engageert zich om actief deel te nemen aan dit traject en de workshops die in dit kader 
worden georganiseerd tijdens de looptijd van zijn project. De initiatiefnemer wordt zo een ambassadeur 
van de proeftuinen droogte. 

 

Artikel 8: Rapportering en betalingsmodaliteiten 

Zolang de gesubsidieerde werken niet volledig gerealiseerd werden, rapporteert de initiatiefnemer 
minstens 2 keer per jaar (uiterlijk op 15 juni en op 15 december ) over de voortgang van het project via een 
aangeleverd sjabloon. 

Nadat de gesubsidieerde werken werden gerealiseerd, wordt jaarlijks een functionele verantwoording 
ingediend om aan te geven in welke mate de doelstellingen van het project effectief verwezenlijkt zijn. 

De uitbetaling van de subsidie gebeurt in 2 of 3 schijven. 
- 30% van het subsidiebedrag bij goedkeuring van het project; 
- Desgewenst een tweede schijf van 30% als op basis van facturen aangetoond wordt dat 60% van 

de geraamde kosten gemaakt zijn door de begunstigde in kwestie; 
- Het resterende bedrag na de tijdige indiening van de eindrapportage en eindafrekening op basis 

van facturen die de gemaakte kosten staven. 

De omkaderingskosten worden via facturen aan de begunstigde(n) van subsidie aan de VMM voorgelegd. 
Als de werkelijke kosten lager zijn dan de raming van de uitgaven, wordt de subsidie overeenkomstig het 
percentage dat is opgenomen in het subsidiebesluit, herrekend op basis van de bewezen kosten. Bij een 
overschrijding van de bewezen kosten ten aanzien van de raming van de uitgaven, wordt geen bijkomende 
subsidie verleend. 

Alleen kosten die gemaakt worden binnen de termijn van uitvoering van de proeftuinen droogte komen in 
aanmerking voor subsidie. 

Als de minister dubbele subsidiëring of subsidiefraude vaststelt, kan de minister de subsidie stopzetten en 
op eenvoudig verzoek de onterecht toegekende subsidie terugvorderen. 

 
Onterecht ontvangen subsidies kunnen op eenvoudig verzoek teruggevorderd worden. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vlaamse Milieumaatschappij 
Dokter De Moorstraat 24-26 
9300 Aalst 
www.vmm.be 

 

http://www.vmm.be/
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