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Provinciebesturen uw streekmotor!
Waar maken we het verschil?

Onze troeven!
•
•
•

Bovenlokale beleidsvoering op maat = terreinkennis =
aanspreekbaarheid
Partnerschap = concrete samenwerking met gemeenten, Vlaamse
overheid en derden
Op basis van gebiedsgericht werken:
o 'Flexibiliteit' zowel bestuurlijk (partners) als inhoudelijk (inzet
beleidssectoren) = dynamisme = alertheid = op de bal spelen
o Zich niet vastnestelen in de zoveelste structuur
o Voeren van 'transversaal geïntegreerd beleid' = afzetten tegen
het voeren van een verkokerd beleid

Inhoud
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toerisme: Maatwerk voor elke streek
Provinciedomeinen: Sterk provinciemerk
Wonen: Duurzame huisvesting voor iedereen
Platteland: Duurzame ontwikkeling van het platteland, in samenwerking met de stad
Integraal waterbeleid: Provincies nemen sleutelpositie in
Erfgoed: Accent op preventie en publiekswerking
Ruimtelijke planning en vergunningen: Provincies als ruimtelijk regisseur
Milieu, klimaat en energie: Een duurzame toekomst
Veiligheidsonderwijs: Provinciale veiligheidsscholen als dynamische, flexibele en
innovatieve opleidingscentra
Economie: Bovenlokaal de krachten bundelen
Landbouw: Ondersteunen van innovatie, innoveren in ondersteuning
Europa: Nabije schakel in het Europees netwerk

•
•
•
•
•

Ontwikkelingssamenwerking: Kleur bekennen
Mobiliteit: Provincies trekker van fietsbeleid
ICT: Ontwikkelen van een complementair ICT-beleid tussen provincies en lokale
overheden
Provinciaal onderwijs: afgestemd op de arbeidsmarkt
Gebiedsgericht werken: Kerntaak van het provinciebestuur

Toerisme: Maatwerk voor elke streek
•
•
•

Promoten van toeristische regio's
Verzamelen en verspreiden van toeristische gegevens
Toerisme creëert tewerkstelling

Waarom dit provinciaal beleid?

•
•

Verhogen vakantiegevoel in eigen land
Ondersteuning van toeristisch ondernemerschap

Provinciedomeinen: Sterk provinciemerk
•
•
•

Elk domein heeft een uniek karakter
Knooppunt in ruimer toeristisch/ recreatief beleid
Bevorderen van maximale toegankelijkheid (o.m. beperkte tarieven of gratis toegang)

Waarom dit provinciaal beleid?
Provinciedomeinen spelen een belangrijke rol als regionale ontmoetingsplaats en in natuurbeleving.
Vanuit hun publieksgericht en laagdrempelig karakter bereikt men een ruim publiek.

Wonen: Duurzame huisvesting voor iedereen
•
•

Optimaliseren van beschikbare ruimte
Noden op vlak van aangepaste en duurzame huisvesting en vlotte bereikbaarheid. Accent op
kwetsbare doelgroepen

•

Betaalbare huisvesting voor iedereen

Waarom dit provinciaal beleid?

•
•

Wonen = grondrecht
Focus op behalen van klimaatdoelstellingen (SDG's)

Platteland: Duurzame ontwikkeling van het platteland, in
samenwerking met de stad
•

Plattelandsbeleid is een kruising van woonbeleid, lokale economie, beheer waterlopen, trage
wegen, landbouwbeleid, ...

•
•

Aanwenden van Europese en eigen middelen voor projectwerking (PDPO)
Stimuleren van ruimtelijke en sociale kwaliteitsverbeteringen in het 'dorp'

Waarom dit provinciaal beleid?
Sociale, ecologische en economische meerwaarde van het platteland beschermen.

Integraal waterbeleid: Provincies nemen sleutelpositie in

Sinds 2014 beheren provinciebesturen 11 677 kilometer aan onbevaarbare waterlopen:

•
•
•

Maai- en ruimingswerken
Aanleg bufferbekkens en overstromingsgebieden
Erosiebestrijding

Waarom dit provinciaal beleid?

•
•
•
•

Geïntegreerde visies op stroomgebiedsniveau
Preventief beleid wateroverlast
Water als leefbare ader: toerisme, landbouw, natuur, recreatie, ...
Duidelijk aanspreekpunt

Erfgoed: Accent op preventie en publiekswerking

Focus op vier sporen:

•
•
•
•

Monumentenwacht = preventieve monumentenzorg
Landschapszorg = nadruk leggen op historische kwaliteit van landschap
Onroerende erfgoeddepots = bewaar- en onderzoekplaats
Advies, sensibilisering en publiekswerking

Integraal erfgoedbeleid heeft geen nood aan 'verkokerd' beleid maar vraagt afstemming tussen onroerend
én roerend erfgoed!

Waarom dit provinciaal beleid?

•
•

Erfgoed draagt bij tot streekidentiteit
Erfgoed verbindt mensen

Ruimtelijke planning en vergunningen: Provincies als ruimtelijk
regisseur

Ruimtelijke planning:

•
•
•

Opmaak ruimtelijke plannen/ visies
Advisering en goedkeuring gemeentelijke plannen
Gebiedsgerichte werking: procesbegeleiding, draagvlak en partnerschap

Vergunningen:

•
•
•

Verlenen van omgevingsvergunningen
Behandelen van omgevingsberoepen
Handhaving

Waarom dit provinciaal beleid?

•

Goede ruimtelijke planning beïnvloedt andere beleidssectoren (bv. overstromingen door te grote
verharde oppervlaktes)

•

Teneinde opgemaakte plannen in de praktijk om te zetten, is een efficiënt en correct
vergunningenbeleid noodzakelijk

Milieu, klimaat en energie: Een duurzame toekomst

Provincies focussen op:

•
•

Bescherming van biodiversiteit
Terreinkennis via o.m. regionale landschappen en bosgroepen: aanplanting bossen (150 ha.
tegen 31 december 2019), ...

•
•
•

Natuur- en milieueducatie
Klimaatneutrale provincies en gemeenten via stimulering Burgemeestersconvenant
Promoten en realiseren van duurzaam bouwen via groepsaankopen

Veiligheidsonderwijs: Provinciale veiligheidsscholen als
dynamische, flexibele en innovatieve opleidingscentra

Uitgangspunt: expertise

•

Ondersteunen van partners en klanten in het goed opleiden van medewerkers (politie,
brandweer, ...)

•
•

Antwoord bieden op reële noden van klanten en partners
Professionele aanpak garanderen op basis van praktijkervaring

Waarom dit provinciaal beleid?

•
•
•

Gericht op bedrijfsleven
Preventiecampagnes
Openbaar leven (veiligheid)

Economie: Bovenlokaal de krachten bundelen

Economisch beleid geeft stimulans aan de streek:

•

Bevorderen van economische ontwikkeling via ruimtelijk beleid, detailhandel, sociale economie,
arbeidszorg en innovatie

•

Draagvlak creëren door het samenbrengen van ondernemers, sociale partners,
belangenorganisaties (cfr. streekoverlegstructuren), kennisinstellingen en andere overheden

•

POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) is uitvoerder van economisch beleid en beheerder
van bedrijventerreinen

Waarom dit provinciaal beleid?

•
•

Stimuleren van streekontwikkeling
Bovenlokale verdelingsvraagstukken oplossen

Landbouw: Ondersteunen van innovatie, innoveren in
ondersteuning

Accent op praktijkgerichte land- en tuinbouwonderzoek ten dienste van landbouwer en natuur:

•

Onderzoek en voorlichting naar:

o
o

Plantaardige en dierlijke productie
Bodem- en waterkwaliteit

•

Stimuleren en ondersteunen van:

o
o

Korte keten landbouw
Landbouwverbreding (hoevetoerisme, landbouweducatie, zorgboerderijen, ...)

Waarom dit provinciaal beleid?
De land- en tuinbouwsector heeft nood aan innovatie en samenwerking met andere actoren en sectoren.

Ontwikkelingssamenwerking: Kleur bekennen
•
•
•
•

Reële ondersteuning van programma's in ontwikkelingslanden
Ondersteuning 4de pijlerorganisaties
Ondersteuning lokale besturen in het kader van het voeren van een lokaal Noord-Zuidbeleid
Educatie (duurzame ontwikkeling, burgerschapseducatie)

Waarom dit provinciaal beleid?
Ontwikkelingssamenwerking is de morele plicht en gedeelde verantwoordelijkheid voor elk
bestuursniveau.

Europa: Nabije schakel in het Europees netwerk

Provincies zijn de brug tussen burgers, bedrijven, organisaties, ... en Europa
Ondersteuning:

•
•

Burgers informeren over Europees beleid (in samenwerking met onderwijs)
Begeleiding bedrijven en organisaties die Europese projecten willen opstarten via de
provinciale contactpunten

Coördinator:

•
•

Aantrekken van Europese fondsen en projectpartners
Koppelen van Europese programma's aan de regionale realiteit

Waarom dit provinciaal beleid?

•
•

Europa dichter bij de burger brengen
Europese middelen lokaal laten renderen via projectwerking

Mobiliteit: Provincies trekker van fietsbeleid

Mobiliteit stimuleren volgens het STOP-principe:

•

Integraal fietsbeleid:

o
o
•
•
•
•

Coördinatie en aanleg fietssnelwegen
Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF)

Expertise trage wegen
Inzetten op gerichte verkeerseducatie
Stimuleren van duurzaam woon-werk en schoolverkeer
Ontwikkelen van gebiedsgerichte mobiliteitsvisies

Waarom dit provinciaal beleid?

•
•

Geïntegreerd werken aan (boven)lokale mobiliteitsvraagstukken
Dienstverlening aan burgers en scholen (bv. verkeerseducatie) en private actoren
(woon-werkverkeer)

ICT: Ontwikkelen van een complementair ICT-beleid tussen
provincies en lokale overheden
•
•
•

Ondersteunen van lokale overheden
Kennispartnerschap voor lokale besturen in ICT, HRM, overheidsopdrachten, ...
Verlenen van de nodige service:

o

Tabellen en analyse: provincies.incijfers.be: Databank met gegevens per
gemeente (bv. wonen, onderwijs, ouderen, ...)

o

GIS-werking met toepassingen in ruimtelijke planning, mobiliteit, milieu,
waterbeleid, ...

Waarom dit provinciaal beleid?
Een meerwaarde bieden bij digitaliseringsprocessen.

Provinciaal onderwijs: afgestemd op de arbeidsmarkt

Het provinciaal onderwijs is:

•
•
•
•

Pluralistisch
kwaliteitsvol
betaalbaar
arbeidsmarktgericht via het technisch- en beroepsonderwijs

Waarom dit provinciaal beleid?

•
•

Speelt in op hedendaagse ontwikkelingen en regionale eigenheden
Is afgestemd op de arbeidsmarkt en bereidt daardoor zijn leerlingen optimaal voor
op hun latere professionele carrière. Eventueel via het tweedekansonderwijs

Gebiedsgericht werken: Kerntaak van het provinciebestuur

Wat is gebiedsgericht werken?

•
•
•
•

Aanpak complexe en regio specifieke problemen binnen bestaande structuren
Samenbrengen van verschillende partners om maatwerk te leveren
Sector-, instrument en niveau overstijgend
Oog hebben voor het probleem zodat problemen niet van de ene regio op de andere
worden afgewenteld

Waarom provinciebesturen aan zet?

•
•
•
•
•

Trekker vanuit bovenlokale benadering
Terreinkennis
Democratische legitimatie
Schaalniveau voldoende groot en klein genoeg
Neutrale partner

Waarom dit provinciaal beleid?
Complexe regio-specifieke problemen vergen maatwerk vanuit een globale benadering.
En ook nog dit:
14 oktober: Provincieraadsverkiezingen

•

Klik hier voor meer info over:

o
o
o
•
•

Regelgeving
Provincies doen het!
Provincies doe het!

Voor meer info over de troeven van de provinciebesturen, zie VVP-ambitienota
Voor meer info over de concrete werking van de provincies:

o
o
o
o
o

Provincie Antwerpen
Provincie Limburg
Provincie Oost-Vlaanderen
Provincie Vlaams-Brabant
Provincie West-Vlaanderen

•

Last but not least... (voor meer info: klik op foto)

De VVP-campagne:
'Met de provincies als streekmotor gaan de zaken
vooruit in Vlaanderen!'

