
p r o v in c i eLimburg

Directie RU im te

o¡cnsr Landbouw en Platteland

De deputatie
van de provincie Limburg

Gelet op de volgende doelstellingen en actie van het provinciaal beleid 2006-2012:
- strategische doelstelling 2012090054 SD 13.1 "Verhogen van de slagkracht en het innovatief vermogen van

de landbouw in Limburg".
- operationele doelstelling20l2l'l 0102 "Uitbouwen en afstemmen van kennisontwikkeling, onderzoek en

voorlichting ten behoeve van de Limburgse land- en tuinbouw".
- actie 07 "Voorlichting/adviesverlening naar de land- en tuinbouwsector";

Gelet op het beleid van de provincie Limburg op het vlak van milieubelastende emissies, zoals
beschreven in het provinciaal milieubeleidsplan 2010-2013 binnen het kader van de actie 'Limburg,
klimaatneutraal';

Gelet op aandeel van de land- en tuinbouwsector in de totale emissie van broeikasgassen in Limburg;

Gelet op de werkzaamheden van de do-tank landbouw in het kader van de actie 'Limburg,
klimaatneutraal';

Overwegende dat het reduceren van het energieverbruik in de Limburgse land- en tuinbouwsector een
belangrijke bedrage kan leveren aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen;

Gelet op het jaarlijkse energieverbruik van de Limburgse melkveehouderijen, varkensbedrijven en
f ru itteeltbedrijven, dat jaarlijks gezamenlijk 71 5,5 Terajoule bedraagt;

Gelet op het aandeel van de kosten voor energie in de productiekosten van land- en tuinbouwproducten;

Ovenruegende dat er een energiebesparingspotentieel is van 30 %o in de varkens- en melkveehouderij en
10 % in de fruitteelt, en dat er overeenkomstig 15kTON CO, kan worden bespaard;

Overwegende dat het invoeren van energiereducerende maatregelen een positief effect heeft op de
reductie van productiekosten van de Limburgse land- en tuinbouwbedrijven;

Ovenruegende dat het reduceren van de energiekosten een belangrijke bijdrage kan leveren aan de
rendabiliteit van de land- en tuinbouwbedrijven;

Ovenruegende dat het uitvoeren van energiezuinige initiatieven bijdraagt aan het positieve imago van de
Limburgse land- en tuinbouw;

Ovenruegende dat de lnnovatiesteunpunt de afgelopen jaren een brede ervaring en expertise heeft
ontwikkeld inzake energiebeheer bij land- en tuinbouwbedrijven;

Overuuegende dat de provincie Limburg door middel van een samenwerking met lnnovatiesteunpunt
kennis en expertise opbouwt inzake energiebesparing bij landbouwbedrijven;

Ovenruegende dat lnnovatiesteunpunt bereid is inhoudelijk samen te werken met de provincie Limburg
voor de realisatie van energiemaatregelen bij landbouwbedrijven;
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Overuvegende dat de afspraken omtrent deze samenwerking via een samenwerkingsovereenkomst met vzw BB
Consult - lnnovatiesteunpunt voor landbouw en platteland worden vastgelegd;

Gelet op artikel 620 1205/613 02 'Werkingskrediet Kenniscentrum voor Land- en Tuinbouw' van het
budget 2O12, met een beschikbaar krediet van 381 066,32 euro;

Gelet op artikel 57 van het provinciedecreet;

Gehoord het verslag van Marc Vandeput, lid van het college;

BESLUIT
Artikel I De deputatie beslist tot het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met vzw BB
Consult - lnnovatiesteunpunt voor landbouw en platteland, Diestsevest 40, 3000 Leuven, betreffende het
project 'Maximaliseren van energiebesparingen in de land- en tuinbouw'.

Artikel 2 De samenwerkingsovereenkomst maakt integraal deel uit van dit besluit.

Artikel 3 De uitgave ingevolge deze samenwerkingsovereenkomst voor een bedrag van
78 956,00 euro wordt ten laste gelegd van artikel 620 1205/613 02 'Werkingskrediet Kenniscentrum voor
Land- en Tuinbouw' van het budget 2012 (voorvastleggingsnummer 120142g21.

Artikel 4 De overeenkomst wordt betaald in vier schijven. Een eerste schijf van 20 o/o n.l. 15 791 ,20 euro wordt
na goedkeuring van dit besluit als voorschot betaald bij de start van het project, na bewijs van aanvang. Deze
uitgave wordt aangerekend op bovenvermeld artikel (bovenvermeld voorvastleggingsnummer)

Artikel 5 Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan vzw BB Consult -
lnnovatiesteunpunt voor landbouw en platteland.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Gilberl Van Baelen,
Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens, Mieke Ramaekers, leden;
Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2012-11 -29

De verslaggever,
get. Marc Vandeput

De provinciegriffier,
get. Renata Camps
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De gouverneur-voorzitter,
get. Herman Reynders

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

Frank Vranken
bestuursdirecteur




