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van TOM ONGENA
datum: 7 november 2019

aan HILDE CREVITS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, 
WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

Innovatieve projecten in agrovoedingssector  -  Investeringssteun

Naar aanleiding van de droogte werd vier miljoen euro vrijgemaakt als investeringssteun 
voor innovatieve projecten die werden ontwikkeld door de agrovoedingssector. Het totale 
beschikbare budget voor de oproep 2019 bedroeg 4 miljoen euro. De investeringsfocus lag 
op duurzaam waterbeheer en op mitigerende investeringen in het kader van de 
kilometerheffing. Van het beschikbare budget werd 500.000 euro voorbehouden voor 
projecten over mitigerende investeringen in het kader van de kilometerheffing. 2 miljoen 
euro werd voorbehouden voor projecten over duurzaam waterbeheer. Er waren drie 
begunstigden van de maatregel: verwerkers die behoren tot bepaalde NACE-BEL-codes, 
groepen van landbouwers en een combinatie van deze begunstigden. De steun bedraagt 
30% van de subsidiabele projectkosten en is beperkt tot maximum 300.000 euro per 
aanvraag. Dit komt overeen met een maximale subsidiabele investeringskost van 1 miljoen 
euro per project. De steun bestaat uit een kapitaalpremie. Intekenen kon tot half maart 
2019.
 
1. a) Hoeveel projecten werden ingediend? 

Deze cijfers graag per provincie en per categorie begunstigden (verwerkers, 
groepen van landbouwers, combinatie).

b) Hoeveel van deze projecten hadden betrekking op:

i. waterbeheer;
ii. mitigerende investeringen rond de kilometerheffing?

2. a) Welke projecten werden goedgekeurd?

b) Hoeveel projectsteun werd aan elk project toegekend?

Dit overzicht en deze cijfers graag per provincie en per categorie begunstigde.

3. Welke projecten hebben betrekking op:

a) duurzaam waterbeheer;
b) mitigerende investeringen rond de kilometerheffing?

4. Zijn er ook projecten goedgekeurd die afkomstig waren van veilingen?



5. Werd het volledige budget, waarin voorzien, voor investeringssteun toegekend?

Zo neen, wat gebeurt er met het niet-toegekende deel?



HILDE CREVITS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, 
WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

ANTWOORD
op vraag nr. 99 van 7 november 2019
van TOM ONGENA

1. a) Er werden 20 projecten ingediend. Daarvan waren er 10 uit West-Vlaanderen, 6 uit  
Antwerpen en 4 uit Oost-Vlaanderen. Alle ingediende projecten waren van 
verwerkers.

b) Van de 20 projecten hadden er 6 betrekking op investeringen in het kader van 
waterbeheer en 2 op mitigerende investeringen rond de kilometerheffing.

2-3.Er werden 17 projecten voor uitvoering geselecteerd voor een totaal bedrag van 
3.998.747,46 euro. Zodra het project is uitgevoerd en de voorwaarden zijn voldaan, 
kunnen zij voor projectsteun in aanmerking komen. Tabel 1 bevat een overzicht van 
de geselecteerde projecten en de maximale potentiële steun per project. Aangezien 
alle ingediende en geselecteerde projecten  alleen van verwerkers afkomstig zijn, 
worden vanwege commerciële redenen de gevraagde gegevens niet per provincie 
weergegeven. 
Van de geselecteerde projecten zijn er 4 uit de provincie Antwerpen, 3 uit Oost-
Vlaanderen en 10 uit West-Vlaanderen. 

Tabel 1: Geselecteerde projecten voor steun aan investeringen in de 
agrovoedingssector tijdens de oproep 2019 en de maximale potentiële steun 
per project

Titel van het project Max. potentiële 
steun (euro) 

Thema

Investering in optimalisatie conservenproductie 46.769,10 Waterbeheer

Microfiltratiesysteem voor het afvalwater van 
gewassen wortelen 

58.061,46 Waterbeheer

De creatie van toegevoegde waarde in de 
aardappelsector

300.000 Waterbeheer

Duurzame en energiezuinige investeringen in 
machines, productieprocessen en concepten in de 
groenteverwerkende nijverheid om de houdbaarheid 
van voedingsproducten te verlengen

300.000 Waterbeheer

Innovatie van het productgamma binnen de 
aardappelverwerking door het plaatsen van een 
pasteurisatielijn en optimalisatie van de 
waterrecuperatie 

282.464,40 Waterbeheer

Slim watergebruik en buffering voor 
diepvriesactiviteit

300.000 Waterbeheer

Zoutbad voor aardappelwinning 225.682,50 Km-heffing



Productie van voorverpakt vers vlees: flexibel en 
snel inspelen op klantvraag

300.000 Km-heffing

Innovatief sorteren, transporteren, kalibreren en 
afvullen van diepvriesgroenten en fruit

300.000 /

Afval van spruiten als alternatieve eiwitbron 167.259 /

IQF-installatie 243.311,40 /

Optische sorteerder voor geschilde aardappelen en 
vers gesneden friet

41.199,60 /

Investering in sorteerders die zorgen voor de 
verwerking van wortelen

300.000 /

Opslag conserven; Productielijnen glas en blik 300.000 /

 Het verduurzamen van de korte keten 
zuivelproductie door een vernieuwende verpakkings-
technologie

300.000 /

Emissie-uitstoot vermijden met nieuwe 
rijpingsruimte en 50 % reductie in proceswater en 
energieverbruik met 2de productielijn

300.000 /

Opslag conserven, reorganisatie en optimalisatie 
conservenproductie blik en glas; deel 4 inkorven, 
beladen autoklaven, uitkorven

234.000 /

4. Neen.

5. Het volledige budget werd toegekend.


