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Voorwoord 

Geachte lezer,

In 2014 maakte de Vlaamse regering haar plannen voor het provinciale niveau duidelijk in haar 

regeerakkoord: “We beperken de taken van de provincies tot de grondgebonden bevoegdheden.” 

Deze zin betekende het einde voor het provinciale beleid op het vlak van Cultuur, Jeugd, Welzijn 

en Sport.

Sinds de bekendmaking van het regeerakkoord is er hard gewerkt aan de praktische uitwerking 

van deze beslissing. Er moest duidelijkheid komen voor het provinciale personeel, de instellingen 

en de politici.  De Vereniging voor Vlaamse Provincies heeft zich de voorbije twee jaar ingespannen 

om de keuzes van de Vlaamse regering op een correcte manier ten uitvoer te brengen. Er is geha-

merd op een faire behandeling van het provinciale personeel en over de correcte financiering voor 

de resterende bevoegdheden. 

Sinds de zomer van 2016 is er duidelijkheid: vanaf 1 januari 2018 valt het doek over de persoons-

gebonden bevoegdheden van de provincies. Met deze beslissing is de tijd gekomen om uit het 

defensief te treden en werk te maken van de toekomst.

Als intermediair bestuur is het aan ons om onze taken op het vlak van de grondgebonden bevoegd-

heden maximaal ten uitvoer te brengen. Na de onzekerheid van de voorbije maanden is het aan 

de provincies om hun positie in te nemen tussen de gemeentebesturen en de Vlaamse overheid.

Voorliggende ambitienota wil een nieuwe start zijn voor de provinciale besturen. Het nieuwe 

 takenprofiel geeft een overzicht van hun bovenlokale rol. Op basis hiervan gaan de vijf Vlaamse 

provincies de uitdaging aan om een efficiënt bovenlokaal beleid te voeren. Hierbij is het partner-

schap en in het bijzonder de ondersteunende rol van de provincies ten aanzien van de gemeente-

besturen cruciaal. 

Aan de hand van enkele concrete voorbeelden willen we met de VVP aantonen hoe we tot een 

maximaal rendement kunnen komen dankzij een gebiedsgerichte benadering. De provincies heb-

ben doorheen de jaren een methodologie ontwikkeld waardoor ze op een dynamische en flexibele 

manier kunnen inspelen op veranderende noden en behoeften zonder dat dit moet leiden tot 

nieuwe vaste structuren. De dynamiek van de provinciale besturen is hun grootste kracht. Dankzij 

de open geest en de expertise van onze medewerkers slagen we erin om in te spelen op maatschap-

pelijke tendensen en uitdagingen. Onze schaal laat ons toe om in te spelen op lokale vraagstukken 

zonder het grotere bestuurlijke plaatje uit het oog te verliezen. De Vereniging van Vlaamse Pro-

vincies zal, samen met de provinciale besturen, mee evolueren. De leden van onze ambtenaren- en 

bestuurscommissies formuleerden in deze nota al verschillende plannen en ambities die de rol van 

de provincies verder vorm zullen geven. De provincies zijn klaar om hun verantwoordelijkheid te 

nemen, het woord en de daad zijn nu aan de provinciemandatarissen.

Namens de Raad van Bestuur

Raymond Van Loock Luk Lemmens

Directeur Voorzitter
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Dankwoord

De voorliggende ambitienota kwam tot stand op basis van heel wat samenwerking en inzet. 

De leden van het VVP-bureau en de Raad van Bestuur zetten het licht op groen om deze ambitie-

nota uit te werken. 

Het college van Provinciegriffiers organiseerde de startvergadering en zorgde voor de nodige on-

dersteuning.

De sectorgedeputeerden en de leden van de verschillende a-commissies leverden de nodige inspi-

ratie en ambitie. De VVP-staf coördineerde.

De communicatiedienst van West-Vlaanderen maakte de ambitienota tot een geheel. 

Aan allen onze welgemeende dank!
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Omgevingsvergunning

Vergunningen verlengen en 
toekennen vraagt een democratische 
aanpak

KERNAMBITIE:

Doorheen de jaren zijn de provincies ervaren en verantwoordelijke vergunningverleners gewor-

den. Het toekennen van vergunningen is een belangrijke pijler in het provinciaal beleid. De pro-

vincies zullen hun ervaring als verantwoordelijk en gelegitimeerd bestuur ten volle inzetten bij de 

voorbereiding en de concrete toepassing van het omgevingsvergunningenbeleid, zodat dit snel, 

correct en efficiënt kan verlopen.

Vergunningverlening is een beleidsbeslissing gebaseerd op een 
 afwegingsproces
De taakstelling van de deputatie op het vlak van vergunningsverlening is geen vrijbrief. Zowel voor 

milieu- als voor bouwvergunningen, vanaf 23 februari samengebracht in de omgevingsvergunning, 

schetst een technische en omvangrijke regelgeving de contouren waarbinnen deze bevoegdheid 

wordt uitgeoefend (stringente en snelle procedures en planologische en milieu-hygiënische rand-

voorwaarden).

Naast de legaliteit moet ook de opportuniteit van de aanvragen - in eerste aanleg of in beroep 

- overwogen worden. In wezen is dit een afwegingsproces tussen verschillende belangen: tussen 

private belangen voor bedrijven en omwonenden, tussen individuele (economische) belangen en 

het algemeen belang, tussen tewerkstelling en gezondheid, veiligheid en rust, milieu en klimaat… 

Deze legaliteits- en opportuniteitsafweging is een beleidsopdracht. Het houdt een beleidskeuze in 

en komt nadrukkelijk toe aan de politiek gelegitimeerde deputatie die de dossiers (ook in beroep) 

volledig onderzoekt. 

Verder inzetten op onderbouwde beleidsbeslissingen
Om een dergelijke beleidskeuze te maken is een grondige analyse nodig van de vergunningsaan-

vraag of het beroep, om te komen tot onderbouwde, kwalitatieve en gedragen adviezen of beslis-

singen.

De provincies beschikken daartoe enerzijds over de nodige instrumenten, zoals de hoorzitting in 

het kader van de bouwberoepen of de provinciale milieuvergunningscommissie (PMVC)11, en an-

derzijds over de nodige provinciale diensten, expertise en deskundigen. In die knowhow willen ze 

verder bijkomend investeren, zowel qua middelen als qua personeel. Er is daarbij duidelijk nood 

aan een helikopterzicht over het vergunningenlandschap. De vraag naar een uniformere afhande-

ling van dossiers is groter dan ooit. De provincie is het beleidsniveau bij uitstek om overzicht en 

gelijkwaardigheid te garanderen binnen een alsmaar complexer wordende regelgeving, en daarbij 

toch ook altijd rekening te houden met de lokale omstandigheden en gevoeligheden. Door perio-

diek overleg tussen de onderscheiden provinciale milieuvergunningscommissies en de gewestelij-

ke milieuvergunningscommissie en de hoorzitting wordt gestreefd naar een duidelijke besluitvor-

ming. Deze werkwijze, die door alle belanghebbenden wordt gewaardeerd, rendeert en voorkomt 

veel problemen.

Aansluitend willen de provincies, op eigen initiatief, zorgen voor een groter maatschappelijk draag-

vlak bij de toekenning van een Omgevingsvergunning door voorlichting, raadpleging, inspraak… 

Bovendien beschikken de provinciebesturen over de nodige databanken en dossieropvolgingssys-

temen om snel, efficiënt en kwalitatief vergunningsbeslissingen te nemen. 

Handhaving op basis van interbestuurlijk overleg en samenwerking
Met de invoering van de omgevingsvergunning en met de daaraan verbonden provinciale taak-

stelling wordt het opnemen van de handhaving van de ‘door de provincies verleende omgevings-

vergunningen’ niet alleen strategisch belangrijk, maar getuigt dit tevens ook de ambities voor de 

toekomst, passend bij het toekomstige profiel van de provincies.

De deputaties zullen verantwoordelijk zijn voor de beoordeling van vergunningsaanvragen in eer-

ste aanleg (provinciale lijst, klasse 1-inrichtingen en projecten op 2 of meer gemeenten) en behan-

delen de beroepen tegen beslissingen van de gemeenten. 

Het is logisch dat het verlenen van een vergunning door de deputatie, ook gevolgd wordt door de 

handhaving van de door de provincie toegekende vergunning, binnen een provinciale beleidsvisie 

en rekening houdend met de Vlaamse interbestuurlijke beleidskaders en handhavingsreglemen-

teringen. De provincies willen hun handhavingstaak voor de omgevingsvergunning opnemen op 

basis van het gebruik van bestuurlijke handhavingsinstrumenten, zoals raadgeving, aanmaning, 

bestuurlijke maatregel en veiligheidsmaatregel. De provincies willen desgevallend hun handhaving 

kracht doen bijzetten in overleg met de lokale besturen, de Vlaamse overheid en het parket en 

justitie, zodat het duidelijk is wie verantwoordelijk is.

Of anders gezegd: de provincie ziet toe op de naleving van haar eigen beslissingen, waardoor het 

subsidiariteitsbeginsel ten volle uitwerking krijgt. Het bevoegde bestuursniveau is immers het best 

1 De PMVC wordt met de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning omgedoopt tot Provinciale Omgevingscommissie 
(POVC).
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naleven. Doordat de provincies het handhavingsbeleid concreet opnemen, ontstaat er een homo-

gene bevoegdheid, nl. van het toekennen van een omgevingsvergunning, de evaluatie ervan en 

het toezicht op de naleving van de voorwaarden.

Flankerende maatregelen
Om de Omgevingsvergunning optimaal te operationaliseren is een flankerend beleid essentieel. 

De provincies willen daarbij als bestuurlijke partner inzetten op vorming, overleg en samenwerking 

met doelgroepen, in het bijzonder met de gemeenten.

Ruimtelijke planning

De provincies maken als ruimtelijk 
regisseur het verschil 

KERNAMBITIE:

De provincies willen naar een vernieuwd ruimtelijk beleid, waarbij zij de regisseursrol in handen 

willen nemen. In dit vernieuwd ruimtelijk beleid zijn ‘partnerschap’ en ‘realisatiegericht’ de kern-

woorden. Waar in het verleden elk beleidsniveau zijn eigen taken had, willen de provincies nu 

inzetten op het samen realiseren van veranderingen op het terrein, en zich als regisseur van de 

besluitvorming opstellen. De provincies willen in de ruimtelijke regisseursrol het verschil uitmaken. 

Van plannenmaker naar regisseur
15 jaar geleden zetten de provincies hun eerste stappen in de ruimtelijke planning. Ze namen de 

taken die ze gekregen hadden via het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen verder op: de provincies 

zetten een eigen ruimtelijk beleid uit en zetten heel wat ruimtelijke uitvoeringsplannen op de we-

reld. Maar de realiteit bleef achter op het plan. Doorheen de jaren evolueerde de provinciale ruim-

telijke planning dan ook van (formeel) opmaken van ruimtelijke plannen naar proactief stimuleren 

van duurzame ruimtelijke ontwikkelingen: van ‘plannenmaker’ tot de huidige rol van ‘regisseur van 

ruimtelijke ontwikkelingen’.

Op het terrein werd elke provincie geconfronteerd met diverse ruimtelijke problemen en uitdagin-

gen, altijd met diverse maatschappelijke actoren die hun sectoraal belang in de ‘goede ruimtelijke 

ordening’ te verdedigen hadden. Natuur, water, economie, landbouw, recreatie, en nog vele ande-

re sectoren: ze hebben allemaal wel ergens een ruimtelijk belang. En dikwijls gaat het om tegen-

strijdige belangen die consensus en concrete actie op het terrein bemoeilijken. 

De op het eerste gezicht niet altijd compatibele ruimtelijke belangen op elkaar afstemmen en kne-

den tot een voor alle partners aanvaardbaar ruimtelijk geheel, vormt de belangrijkste uitdaging 

voor alle provincies. Elke provincie gaat deze uitdaging op haar eigen manier aan. 

Maar één zaak hebben de provincies zeker gemeen: de provincies kozen ervoor zich te presenteren 

als een neutrale partner en regisseur. 
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De provincies willen alle spelers op een lijn krijgen om welgekozen ruimtelijke problemen op te 

lossen. Of om de sterktes van een gebied nog sterker te maken. 

Maatwerk, terreinkennis en overleg zijn in deze oplossingsgerichte aanpak sleutelwoorden. 

Zo willen ze als basis fungeren om beleidsvraagstukken op te lossen, om de realisatie van concrete projecten 

te bewerkstelligen en om acties te coördineren die tot deze realisaties leiden. Ze sturen de gezamenlijke zoek-

tocht naar een gedragen ruimtelijke ontwikkeling en willen zo vorm geven aan onze ruimte. 

De provincie Oost-Vlaanderen nam via (ruimtelijke) planprocessen de effectieve inplanting van windturbines 

in handen en werkte tegelijkertijd aan een draagvlak en de realisatie van de aangeduide zones. Het provinci-

ale niveau fungeerde als energieke spilfiguur tussen ontwikkelaars, burgers en overheden en regisseerde het 

traject van visievorming naar ruimtelijke vertaling en projectmatige realisatie

De volgende stap is daarbij de organisatie van ook de monitoring van de windparken die in ontwikkeling zijn, 

zodat er een heel duidelijke en korte link is tussen de windturbines, hun uitbaters en de gemeenschap waar-

in ze draaien. Op die manier kan kort op de bal gespeeld worden bij klachten, en komt het draagvlak voor 

windenergie over heel Vlaanderen niet in gevaar. Deze aanpak wierp al zijn vruchten af. Verschillende lokale 

besturen, administraties en burgers hebben hun eerdere negatieve houding tegenover windturbines herzien.

Bestuurlijk partnerschap
Een ander kenmerk van de provinciale oplossingsgerichte aanpak is bestuurlijk partnerschap.

De Vlaamse overheid moet de krijtlijnen van het beleid uitzetten. De provincies en de gemeenten 

moeten dit samen dan verder vorm en inhoud geven, aangepast aan de eigenheid van elk gebied 

met een specifieke ruimtelijke problematiek of potentie. 

De provincies blijven voorstander van een coöperatieve samenwerking met de gemeenten om de 

ruimtelijke uitdagingen op het terrein actiegericht en op maat aan te pakken. Ze zullen deze rol 

uitdrukkelijk verder opnemen. 

Uiteraard is het belangrijk dat dit gebeurt met behoud van de voor een eigen ruimtelijk beleid 

vereiste instrumenten. De ruimtelijke uitdagingen willen de provincies graag aangaan in een parti-

cipatief traject, samen en in overleg met de andere overheden en zo veel meer stakeholders. 

Milieu

Een partnerschap met Vlaanderen  
en de gemeenten

KERNAMBITIE

De provincies willen in partnerschap met Vlaanderen het Vlaams beleid inzake duurzame ontwik-

keling, klimaat en biodiversiteit mee helpen realiseren. De provincies werken daarbij complemen-

tair aan Vlaanderen.

De provinciebesturen leveren door hun streekkennis en expertise in de diverse deelaspecten van 

het milieubeleid een waardevolle inbreng, zowel met een eigen bovenlokaal milieu- en natuur-

beleid als via samenwerking met de gemeenten, om problemen op het terrein actiegericht en op 

maat aan te pakken. Zij ondersteunen de gemeenten bijvoorbeeld door de complexe Vlaamse mi-

lieuwetgeving naar gemeentelijk niveau te vertalen.

Provincies bevorderen de transitie naar duurzaamheid 
Het klimaatbeleid vormt de essentie van de provinciale duurzaamheidswerking via drie sporen: de 

eigen organisatie, (ondersteuning van) de gemeenten, en het brede publiek. Finale streefdoel is de 

klimaatneutraliteit.

Het provinciale klimaatbeleid zet in op maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen reduceren 

(mitigatie) en op gerichte aanpassingsmaatregelen (adaptatie) i.s.m. de verschillende provinciale 

diensten (milieu, natuur, integraal waterbeleid, mobiliteit…).

De coördinerende rol van de provincie is cruciaal om expertise, netwerking en goede voorbeelden 

te bundelen en maximaal te delen met de gemeenten. De aangepaste Covenant of Mayors (1 no-

vember 2015, Europese initiatie) biedt hiervoor een kader. 

De provinciale steunpunten helpen via advies en meer en meer op basis van concrete begeleiding, 

particulieren bij het energiezuinig maken van hun woning door grondige renovatie (al dan niet in 

het kader van collectieve projecten). Dit gebeurt in samenwerking met de gemeenten en de bouw-

sector. Zo wordt één van de belangrijkste knelpunten uit het klimaatbeleid aangepakt, namelijk 

het veel te hoge energieverbruik bij de verwarming van woningen.  
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De bescherming van de biodiversiteit is eveneens een belangrijk aandachtspunt in het provincia-

le beleid. Ook hier werken de provincies complementair aan Vlaanderen. In het witboek interne 

staatshervorming (2011) werd opgenomen dat de Vlaamse overheid zich in uitvoering van de In-

standhoudingsdoelstellingen (IHD) vooral op grotere, aaneengesloten gebieden richt (voornamelijk 

speciale beschermingszones (SBZ)). In de andere gebieden kan de provincie een regierol opnemen. 

De provincies zijn eigenaar van een belangrijke oppervlakte aan domeinen en natuurterreinen. 

De provincies nemen qua natuurontwikkeling ook hun verantwoordelijkheid op als eigenaar. Zij 

hebben de decretale taak om natuurverbindingsgebieden af te bakenen en te realiseren. De pro-

vinciale soortengerichte werking spitst zich toe op zeldzame en bedreigde plant- en diersoorten 

die merkelijk meer in één bepaalde provincie voorkomen dan in de rest van Vlaanderen. Voor het 

behoud van deze prioritaire en symboolsoorten spelen de provincies een belangrijke sensibilise-

rende en stimulerende rol ten aanzien van burgers en specifieke doelgroepen (zoals de landbouw 

i.v.m. agrobiodiversiteit). De problematiek van invasieve exoten willen de provincies in samenwer-

king met alle terreinbeherende instanties zo efficiënt mogelijk aanpakken. Een gecoördineerde 

gebiedsgerichte aanpak is hiervoor essentieel. Om versnippering tegen te gaan wordt het totaal-

pakket van bestrijding van exoten best door één bestuursniveau aangestuurd, nl. het provinciale. 

Vanuit haar regisseursrol in grondgebonden bevoegdheden kan de provincie haar verantwoorde-

lijkheid hierin ten volle opnemen.

Draagvlak creëren voor natuur en milieu
Via de bosgroepen en regionale landschappen wordt ingezet op het creëren van een draagvlak 

voor natuur en landschap en realisaties op het terrein. De provincie ondersteunt en coördineert 

de werking van de verschillende regionale landschappen en bosgroepen binnen haar gebied en 

stemt deze af op de andere gebiedsgerichte initiatieven in landschapsontwikkeling, biodiversiteit, 

recreatie en erfgoed in de provincie. Via hun projectwerking dragen deze instrumenten ook bij 

aan Vlaamse beleidsdoelstellingen, zoals IHD. De provincies hebben de ambitie om bosgroepen 

en regionale landschappen gebiedsdekkend in te zetten en om synergieën te zoeken tussen beide 

instrumenten.

Natuur- en milieueducatie is een kerntaak van de provincies, in overleg met alle private en pu-

blieke actoren. De provincies vervullen een coördinerende en ondersteunende rol, de provincia-

le NME-netwerken vormen daarin een cruciale spil. De provincies zijn verantwoordelijk voor de 

operationalisering van NME op het terrein. De bovengemeentelijke NME-centra, van waaruit een 

milieu-educatieve werking wordt ontplooid waarin zowel gemeenten, Vlaamse agentschappen als 

regionale landschappen worden betrokken, vervullen een onthaalrol voor de omliggende natuur 

en vormen een instappunt voor de open ruimtes in de streek. Ook de ondersteuning van het On-

derwijs in het kader van MOS is een vorm van NME-operationalisering op het terrein door de pro-

vincies in partnerschap met Vlaanderen en de VGC.

De Vlaamse overheid werkt complementair. Haar taak bestaat uit de follow-up van internationale 

ontwikkelingen en de professionalisering van de sector.

Geïntegreerd, lokaal verankerd werken aan landschap
Om een meer geïntegreerde benadering van het landschap mogelijk te maken is een integratie 

nodig van beleidsdomeinen die werken rond landschap, zoals natuur, landbouw, erfgoed, wonen, 

toerisme… Dit kan door diensten en organisaties die een betekenisvolle rol spelen in het beheer 

van het landschap op regionale schaal meer te laten samenwerken, hetgeen bovendien zal leiden 

tot efficiëntiewinsten en minder versnippering. De provincies kunnen hierin samen met de regio-

nale landschappen en de bosgroepen een regisseursrol opnemen, gezien hun werking rond deze 

thema’s, hun breed draagvlak bij actoren in het buitengebied en hun nauwe samenwerking met 

steden en gemeenten.

Meerwaarde van de provincies
Leefmilieu is bij uitstek een beleidsdomein waarin de provinciebesturen hun intermediaire rol als 

bovenlokaal bestuursniveau en motor van de gebiedsgerichte werking opnemen. Milieuproble-

men zijn per definitie (gemeente)grensoverschrijdend, vertonen raakvlakken met tal van andere 

beleidsdomeinen en zijn daardoor uitermate complex. 

De provincies zijn door hun streekkennis en expertise uitstekend geplaatst voor samenwerking met 

de gemeenten.

Talrijke instrumenten en bevoegdheden kunnen binnen één bestuursniveau ingezet worden met 

het oog op een daadkrachtig integraal provinciaal milieubeleid: regionale landschappen en bos-

groepen, planologische processen, beheer van waterlopen, trage wegen, vergunningverlening, 

makelaarsrol rond Europese subsidiekaders…

Deze bevoegdheden versterken elkaar onderling en laten ook toe gebiedsinrichtingsprojecten aan 

te sturen. Dit gebeurt vandaag al op vraag van gemeenten, maar kan o.a. uitgebreid worden met 

mandatering van het Vlaamse Gewest.

De nood om milieuproblemen gemeentegrensoverschrijdend aan te pakken is zeker aanwezig, 

naast het gegeven dat zeer uiteenlopende belangen met elkaar verzoend moeten worden. Daar-

om moet het provinciebestuur zich in het milieubeleid, naast het eigen beleid, ook positioneren 

als een onderhandelingsbestuur: belangen afwegen en bemiddelen tussen overheden, sectoren 

en publieke en private actoren binnen een bepaalde streek. Het belang van politieke eindverant-

woordelijkheid en aanspreekbaarheid is in dergelijke gevallen groot. De provinciale besluitvorming 

binnen deputatie en provincieraad komt hieraan tegemoet.
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Interprovinciaal Kenniscentrum

In de 5 provincies samen werken meer dan 250 deskundigen rond milieu, natuur, klimaat en aanverwante 

thema’s. Een onderschatte bron aan informatie en expertise! Door de handen in elkaar te slaan, staan we 

sterker en zijn we efficiënter. De ruim aanwezige wetenschappelijke expertise en dienstverlening kan via het 

interprovinciaal kenniscentrum tussen de provincies worden gedeeld en aan de lokale besturen worden aan-

geboden. Dit komt alle steden en gemeenten ten goede.

De expertise die we met z’n allen vertegenwoordigen is dan ook niet min: educatie voor jong en minder jong, 

wetgeving en vergunningen, landschap, natuur- en biodiversiteit, bodem- en wateronderzoek, coachen van 

participatieprocessen in het kader van een klimaattraject, duurzaam bouwadvies en zoveel meer. 

De provincies zijn al jaren een sterke actor in het klimaatverhaal. Dit gebeurt samen met diverse 

partners, zoals gemeenten, middenveldorganisaties, netbeheerders of sectororganisaties.

Zo zijn er diverse provinciale klimaatcampagnes en -projecten, zoals de provinciale steunpunten 

‘duurzaam wonen en bouwen’, collectieve renovatie, groepsaankopen ‘groene stroom’, uitbouwen 

van fietssnelwegen, campagnes rond ‘duurzaam woon- en werkverkeer’…

De provincies stimuleerden de gemeenten actief om het Covenant of Mayors (C.o.M.) te onderteke-

nen en wensen nu verder ondersteuning te bieden bij de uitwerking van actieplannen, kennis- en 

uitwisselingsplatformen, inhoudelijke expertise, opmaak klimaatrapporten enz.

Landbouwbeleid

Accent op het praktijkgerichte land- 
en tuinbouwonderzoek

KERNAMBITIE:

Landbouw is sterk verankerd in het grondgebonden beleid van de provincies. Het provinciaal land-

bouwbeleid focust op praktijkgericht onderzoek (onderzoek, voorlichting en advies), multifuncti-

onele landbouw in alle facetten (waaronder basisdoelstellingen omgevingskwaliteit en klimaat, 

landschappelijke integratie, agrarische architectuur, biodiversiteit, hoeve- en streekproducten, 

communicatie en educatie…) en ondersteuning van actoren (zoals gemeenten en verenigingen). 

Het provinciaal landbouwbeleid heeft ook een eigen beleidsvorming, implementatie en advisering 

(onder meer voor de agrarische ruimte).

Argumentatiekader meerwaarde provincies
Volgende argumenten tonen de meerwaarde van de provincies aan:

 Het landbouwbeleid past binnen de tweelagenlogica. Het aantal landbouwers per gemeente 

is vaak beperkt, waardoor gemeenten een te lage bestuurskracht hebben om een uitgebouw-

de ondersteuning voor landbouwers te voorzien. 

 De provincies beschikken over de nodige kennis en ervaring om een bovenlokaal beleid op 

maat, complementair met het Vlaamse niveau, op te stellen en uit te voeren. De adviserende 

rol van de provinciale landbouwdienst bij vergunningen en planningsprocessen is hiervan een 

belangrijk resultaat, net als de loketfunctie voor gemeentebesturen. 

 De provincies nemen als regisseur een coördinerende taak op om overleg te stimuleren en een 

evenwicht te zoeken tussen uiteenlopende belangen van verschillende sectoren en overhe-

den.

 Nabijheid, regionale differentiatie en bereikbaarheid zijn sleutelbegrippen. De provinciebe-

sturen staan als streekbestuur zeer dicht bij de land- en tuinbouwsector. De gebiedsgerich-

te werking en de intense geïntegreerde samenwerking tussen de provinciale diensten Land-

bouw, Platteland, Ruimtelijke Ordening, Toerisme, Milieu, Water e.a. leiden tot succesvolle 

realisaties op het vlak van landbouwverbreding en streekontwikkeling. 
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De praktijkcentra zijn het voorbeeld bij uitstek van geïntegreerde, gebiedsgerichte werking en van 

regionale differentiatie. Zij beschikken over jarenlange expertise en kennen de actuele noden en 

vragen van de sector. Het onderzoek is niet alleen gericht op plantaardige en dierlijke productie 

relevant voor een bepaalde regio, maar ook op thema’s als bodem- en waterkwaliteit, agrobiodi-

versiteit en energie. Dit garandeert, naast uitstekende voorlichting naar de landbouwers, ook een 

beleidsvoorbereiding op maat. De provincies hebben in hun beleid aandacht voor innovatie, duur-

zaamheid en nieuwe maatschappelijke uitdagingen en opdrachten. Ze maken daarbij gebruik van 

de expertise van een netwerk van praktijkcentra, die bovendien complementair werken (zie infra 

tabel ‘overzicht van de provinciale praktijkcentra’).

Een concreet voorbeeld van de geïntegreerde, gebiedsgerichte werking is het Coördinatiecentrum Voorlich-

ting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB), dat werd opgericht als flankerende maatregel bij het (vier-

de) mestactieplan. Het CVBB coördineert de provinciale praktijkcentra die hun expertise inzetten om via 

voorlichting, begeleiding en netwerkvorming landbouwers te stimuleren tot duurzame bemestingsmethoden, 

met als doel waterkwaliteitsdoelstellingen te realiseren.

De impact van de praktijkcentra overstijgt de provinciegrenzen en reikt verder dan een louter 

provinciaal en bovengemeentelijk kader. Het is duidelijk dat enerzijds de schaal van de gemeenten 

te klein is om deze opdracht succesvol uit te voeren, en dat anderzijds het Vlaamse niveau (wat 

betreft uitvoering) onvoldoende lokaal verankerd is. Het is voor boeren en tuinders namelijk van 

fundamenteel belang dat zij op relatief korte afstand kunnen beschikken over onderzoeks- en ken-

niscentra die snel en heel concreet onderbouwde oplossingen bieden op hun vragen. De sterkte 

van het praktijkonderzoek zit in de verbondenheid met de land- en tuinbouwsector in de regio en 

de subsectoren specifiek voor deze regio. In eerste instantie is de output ook gericht op kennis-

overdracht en wisselwerking met de landbouwsector. Dit is een sterkte waar Vlaanderen beter in 

scoort dan de omliggende regio’s. De output en focus van het praktijkonderzoek richting land- en 

tuinbouwsector primeert op de wetenschappelijke output. De provincie waakt over deze focus via 

haar bestuurlijke, inhoudelijke en financiële betrokkenheid. De stabiliteit van de expertise in de 

praktijkcentra is hier een resultaat van en komt de concurrentiepositie van de land- en tuinbouw-

bedrijven ten goede.

De wijze waarop de provincies praktijkgericht onderzoek ondersteunen is divers (bijvoorbeeld ei-

gen provinciaal praktijkcentrum, EVA of subsidie aan vzw), maar het staat vast dat de provincies de 

financiële ruggengraat vormen in het geheel van dit netwerk van praktijkcentra.

De provincies wensen de dialoog aan te gaan om het praktijkgericht onderzoek en het toegepast 

onderzoek van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het fundamenteel on-

derzoek van de universiteiten, het agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en de demo- 

en voorlichtingsactiviteiten binnen het departement Landbouw en Visserij, meer op elkaar af te 

stemmen. Met speciale aandacht om het fundamentele onderzoek sterker te laten doorstromen 

naar de praktijk. Hier ligt ook een kans om het secundair landbouwonderwijs en bijhorende proef-

boerderijen meer te betrekken en zo een performant Vlaams kennisnetwerk uit te bouwen. Het 

overlegplatform Agrolink Vlaanderen kan daartoe een bijdrage leveren.

Multifunctionele landbouw
Het multifunctionele aspect van landbouw wint aan belang en draagt sterk bij tot streekidentiteit 

en streekontwikkeling. Hoeve- en streekproducten, landbouweducatie, sectorpromotie, landschap-

pelijke integratie, agrobiodiversiteit en blauwgroene diensten hebben een bredere maatschappe-

lijke waarde en dragen bij tot het verbeterde imago van de sector. Voor zowel de uitvoering als 

de ondersteuning van deze vormen van multifunctioneel ondernemerschap biedt het provinciale 

beleid een evenwicht tussen enerzijds een bovenlokale visie en anderzijds een sterke wisselwerking 

met ondernemers en lokale organisaties. De samenwerking tussen sectoren (land- en tuinbouw 

met bijvoorbeeld toerisme of milieu en natuur) op het provinciale niveau versterkt bovendien het 

sectoroverschrijdende karakter van multifunctionele landbouw. Dierenwelzijn en de bestrijding 

van plantaardige en dierlijke overlastbezorgers vormen een onderdeel van het provinciale beleid.

Duurzame lokale voedselproductie

Het provinciale beleid rond duurzame lokale voedselproductie met focus op hoeve- en streekpro-

ducten, is zichtbaar voor consumenten en producenten. Het draagt ook bij tot de intentie van de 

Vlaamse overheid om actoren in de korte keten te ondersteunen en te stimuleren. De provincies 

zijn lid van de Raad van Belang Korte Keten (in oprichting), de opvolger van het Strategisch Plan 

Korte Keten. Het provincieniveau is van die aard dat duurzame lokale voedselproductie zichtbaar 

wordt voor het brede publiek en de ondersteuning kan worden afgestemd op de behoeften van de 

ondernemers. De provincies hebben meer slagkracht en staan garant voor een meer geïntegreerde 

aanpak dan het lokale niveau, omdat de doelgroep ruim en divers is.

Landbouweducatie

De provincie is een belangrijke partner in landbouweducatie. Als bovenlokaal bestuur staat zij dicht 

bij de landbouwer en neemt dan ook een stimulerende en sturende coördinatierol op tussen edu-

catieve initiatieven, o.a. voor de afstemming van didactisch materiaal, planning van educatieve mo-

menten, verspreiding van innovatieve ideeën e.d.m. De provincie speelt bovendien in op de nood 

aan een educatief scholenaanbod (op basis van de actuele leerplannen en eindtermen). Zo hebben 

de provincies een groot netwerk aan bezoekboerderijen, niet enkel voor scholen, maar ook voor 

andere doelgroepen. De provincie biedt daarnaast ook ondersteuning aan land- en tuinbouwers 

via vorming en promotie.

Inbedding in de omgeving

De sector wordt geconfronteerd met klimaat-, milieu- en natuurdoelstellingen en met uiteenlopen-

de maatschappelijke vragen. De provincies zoeken met de sector naar oplossingen voor deze uitda-

gingen, onder meer door praktijkonderzoek, maar evenzeer door een eigen beleid. Het gebieds-

gerichte provinciale landschapsbeleid en de advisering rond agrarisch bouwen vormen een goede 
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milieu en mobiliteit, dragen de provincies via het landbouwbeleid bij tot een mooier platteland en 

verhogen ze de (bio)diversiteit in hun gebied. Samenwerking is de sleutel tot succes om een net-

werk van groene infrastructuur tot stand te brengen. Hierbij zijn de gemeenten geprivilegieerde 

partners. Samen met hen zoekt de provincie naar de beste oplossingen. Ondersteuning van ge-

meenten loopt dan ook als een rode draad doorheen de provinciale werking. Ook het provinciale 

vergunningsbeleid speelt hierop in. Dit vergunningsbeleid is gericht op innovatief en duurzaam 

ondernemen door vrijwaring van het milieu en respect voor een gezonde leefomgeving.

Beleid rond agrarische ruimte
Ruimte creëren voor de verdere ontwikkeling van een leefbare én multifunctionele landbouw is 

voor de provincies een belangrijke opdracht. Verschillende projecten (bijvoorbeeld in glastuin-

bouw) en planningsprocessen in de open ruimte hebben een impact op de land- en tuinbouwsec-

tor. Voor een aantal van deze processen (provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, 

afbakening agrarische structuur…) en vergunningen wordt gewaakt over het belang van kwali-

tatieve ruimte voor landbouw, via advisering vanuit de provinciale diensten. De provincies zijn dé 

instantie voor streekontwikkeling door een geïntegreerde gebiedsgerichte beleidsvoering, door 

interne en externe samenwerking vanuit een gedragen visie. Hierdoor zijn de provincies het best 

geplaatst om het Vlaamse beleid te vertalen naar een provinciaal ruimtelijk structuurplan en zijn 

zij de geschikte partner bij het uitwerken van convenanten die aan de basis komen te liggen van de 

contractbenadering als nieuw ruimtelijk instrument voor het sturen van de economische dynamiek 

binnen het agrarisch gebied. 

Ondersteuning actoren
De provincies willen verder inzetten op de selectieve ondersteuning van actoren, waaronder Vlaam-

se organisaties (bv. Vlaamse Landmaatschappij VLM, Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw VILT 

vzw, Steunpunt Groene zorg vzw en andere) en gemeenten en verenigingen, gericht op het reali-

seren van de provinciale doel- en taakstellingen. Deze ondersteuning heeft verschillende vormen: 

subsidies, adviesverlening, medewerking, lidmaatschap.

Overzicht van de provinciale of sterk door de provincie ondersteunde praktijkcentra

Proef- en Vormingscentrum voor de 
Landbouw vzw (PVL) 

Melkvee en varkens Limburg

Provinciaal Instituut voor Biotechnisch 
Onderwijs (PIBO) vzw 

Akkerbouw Limburg

Proefcentrum Fruitteelt (pcfruit) vzw Hard en zacht fruit Limburg

Nationale Proeftuin voor Witloof vzw Witloof Vlaams-Brabant

Provinciaal Proefcentrum Herent
Non- en new food (miscanthus, 
goudsbloem, koolzaad)

Vlaams-Brabant

Provinciaal Proefcentrum Pamel 
Biologische teelt aardbeien en 
kleinfruit

Vlaams-Brabant

INAGRO Land- en tuinbouw West-Vlaanderen

Interprovinciaal Proefcentrum voor de 
Aardappelteelt (PCA) vzw

Aardappelen
Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Provinciaal Proefcentrum voor de Groen-
teteelt Oost-Vlaanderen vzw

Groenten Oost-Vlaanderen

Proefcentrum voor Sierteelt vzw Sierteelt Oost-Vlaanderen

Hooibeekhoeve Melkvee, voedergewassen Antwerpen

Proefbedrijf Pluimveehouderij Pluimvee Antwerpen

Landbouwcentrum voor Voedergewassen 
LCV (coördinatie door Hooibeekhoeve)

Voedergewassen Antwerpen

Proefcentrum Hoogstraten (Glas)tuinbouw Antwerpen

Proefstation voor de Groenteteelt 
Sint-Katelijne-Waver (PSKW)

(Glas)tuinbouw Antwerpen
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Integraal waterbeleid

Provincies nemen sleutelpositie in

KERNAMBITIE:

Op het gebied van het integraal waterbeleid zijn de provinciebesturen belangrijke partners.

Het omgaan met water is een maatschappelijk vraagstuk waarbij uiteenlopende belangen moeten 

verzoend worden. Als democratisch verkozen bestuursniveau zijn de provincies dan ook een voor-

aanstaande partner om mee te zoeken naar antwoorden op complexe vraagstukken inzake water-

beleid. Zowel bij het terugdringen van de risico’s op wateroverlast als bij het halen van een goede 

toestand, nemen de onbevaarbare waterlopen een sleutelpositie in. Een efficiënt en doordacht 

beheer is daarom noodzakelijk. Het is de centrale ambitie van de provincies om hun uitgebreide 

rol van waterbeheerder op het terrein waar te maken.

Beheer van de onbevaarbare waterlopen
In uitvoering van het project ‘Interne Staatshervorming’ (2011) hebben de meeste gemeenten het 

beheer van hun derde categorie waterlopen in 2014 overgedragen aan de provincies. Onderstaan-

de tabel biedt een overzicht. Hiermee wordt al een belangrijke aanzet gegeven naar een meer 

efficiënt beheer van de onbevaarbare waterlopen. Efficiëntiewinst zit vooral in het professionele 

beheer van langere, aaneengesloten stukken waterloop en het eenvoudiger opmaken en ook mak-

kelijker kunnen realiseren van geïntegreerde visies op het stroomgebiedsniveau. Ook het groot 

aantal adviesverleners in het kader van de watertoets daalde drastisch. Dit heeft onder andere een 

positief effect op de kwaliteit en eenvormigheid van de adviezen. Voor de burger schept dit bo-

vendien duidelijkheid over politieke eindverantwoordelijkheid en aanspreekbaarheid.

Overzicht waterlopen

Type waterloop
Lengte waterlopen 

Voor overdracht
Lengte waterlopen 

Na overdracht
Beheerder

Bevaarbaar 1.615 km 1.615 km
Vlaamse overheid  
(nv W&Z en nv De 
Scheepvaart)

Onbevaarbaar  
eerste categorie

1.252 km 1.318 km
Vlaamse overheid  
(IVA VMM)

Onbevaarbaar  
tweede categorie

6.460 km 11.677 km
Provincies, polders of 
wateringen

Onbevaarbaar  
derde categorie

6.656 km 1.930 km
Gemeenten, polders of 
wateringen

Overzicht waterlopen tweede categorie (totaal per provincie, aandeel per provincie en 

 aandeel polders en wateringen)

Vlaams- 
Brabant 

Limburg 
Oost- 

Vlaanderen 
Antwerpen 

West- 
Vlaanderen 

Totaal aantal 
km tweede 
cat. 

1.425 km 1.471 km 2.348 km 2.780 km 3.653 km 

In beheer bij 
provincie

1.103 km 856 km 1.580 km 2.330 km 2.310 km 

In beheer  
bij polder of 
watering

322 km 615 km 768 km 450 km 1.343 km

Overzicht waterlopen derde categorie (totaal per gemeenten, aandeel per gemeente en 

 aandeel per polders en wateringen)  

Vlaams- 
Brabant 

Limburg 
Oost- 

Vlaanderen 
Antwerpen 

West- 
Vlaanderen 

Totaal aantal 
km derde cat. 

130 km 170 km 1.430 km 160 km 40 km 

In beheer bij 
de gemeenten 

88 km 78 km 390 km 160 km 40 km 

In beheer 
bij polder of 
 watering

42 km 92 km 1.040 km / /
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De centrale ambitie van de provincies bestaat erin de bijkomende verantwoordelijkheden waar te 

maken op het terrein en dit zo goed mogelijk ter harte te nemen. De provincies kunnen daarbij 

toezichters aanduiden, die de regelgeving rond waterlopen in eigen beheer doen naleven.

Modernisering polders en wateringen
Na een aantal fusie- en afschaffingsprocedures blijven er nog zo’n 60 polders en wateringen over 

in Vlaanderen. Om de doelstellingen van het Decreet Integraal Waterbeleid te halen is het nood-

zakelijk dat ook polders en wateringen voldoen aan hedendaagse eisen van een modern openbaar 

bestuur waarin het algemeen belang primeert. Hiervoor is het ook nodig de heterogeniteit aan te 

pakken rond o.a. grootte en interne werking. De provincies stellen daarom voor dat de Vlaamse 

overheid in nauwe samenspraak met de provinciebesturen werk maakt van de modernisering van 

de polders en de wateringen en werk maakt van een grondige bijsturing van de wet op de polders 

en wateringen. Ook een implementatietraject voor de Beleids- en Beheerscyclus voor deze bestu-

ren moet onderzocht worden. De wateragentschappen die in de provincie Limburg werden opge-

richt zijn uitstekende voorbeelden van vrijwillige samenwerkingsverbanden waarbij financiële af-

stemming en efficiëntie gevonden werd en de samenwerking op tal van gebieden versterkt werd. 

Overleg en samenwerking
Er moet werk gemaakt worden van een tijdsefficiënte samenwerking met alle partners in het wa-

terbeleid, met aandacht voor de lokale betrokkenheid. In deze samenwerking is een belangrijke 

trekkersrol voor de provincie weggelegd. De provincies bezitten namelijk als waterbeheerder een 

grote knowhow in integraal waterbeleid en gebiedsgericht overleg, een kerntaak van de provin-

cies. Zij zijn, zeker na de overdracht van de gemeentelijke waterlopen, nog meer dan vroeger in 

zowat alle gemeenten actief als waterloopbeheerder en vormen hun belangrijkste aanspreekpunt.

Ruimte voor water en beperken van de impact van verhardingen 
De provincies wensen via hun adviesbevoegdheid op stedenbouwkundige vergunningen de impact 

van verharde oppervlakken en dakoppervlakken op het watersysteem zo beperkt mogelijk te hou-

den, initiatiefnemers te behoeden voor waterschade en de benodigde ruimte voor water zoveel 

mogelijk te vrijwaren.

De provincies zullen daarom het hergebruik van hemelwater stimuleren. Het water dat niet nuttig 

hergebruikt kan worden, wordt bij voorkeur in de bodem geïnfiltreerd op het perceel waar de 

neerslag valt. Alleen als infiltratie niet mogelijk is door de terreinkenmerken, stellen we de oplos-

sing van het bufferen en vertraagd afvoeren van het hemelwater voorop. In gebieden die gevoelig 

zijn voor overstromingen, toetsen we de projecten ook aan de principes van het overstromings-

vrij bouwen en gaan we na of een project voldoende maatregelen omvat om nadelige effecten 

stroomafwaarts te vermijden. Daardoor spelen we een belangrijke rol in het uitzetten van het 

preventief beleid om wateroverlast te beperken. Dit beleid moet er toe leiden dat de voorraden 

drinkwater alleen gebruikt worden voor hoogwaardige toepassingen, dat de grondwatervoorra-

den aangevuld worden en dat waterschade door overstromingen zoveel mogelijk wordt beperkt.

Erosiemaatregelen 
De provinciale erosiecoördinatoren ondersteunen de gemeenten en landbouwers om modderover-

last aan te pakken die wordt veroorzaakt door het afspoelen van grond op akkers. De provincies 

kunnen op verschillende manieren het oplossen van erosieknelpunten versnellen.

 Expertise ter beschikking stellen van de gemeenten

De provinciale erosiecoördinator heeft een grote expertise in erosiebestrijding opgebouwd en kan 

zo de lokale besturen helpen bij het uitwerken van een erosiebestrijdingsproject (onderhandelin-

gen met landbouwers en eigenaars, ontwerp van maatregelen, bouwaanvraag, follow-up van de 

uitvoering van werken…). Bovendien is er interactie met andere provinciale diensten mogelijk en 

dikwijls vereist, zoals Landbouw en Waterlopen. Bij lokale besturen ontbreekt vaak de specifieke 

kennis en voldoende tijd om een erosiebestrijdingsproject zelf uit te werken.

 Gebiedsgericht overleg 

De provinciale erosiecoördinator speelt een belangrijke rol bij gemeentegrensoverschrijdende pro-

blemen. Lokaal en gebiedsgericht overleg is noodzakelijk wanneer een gemeente te maken krijgt 

met modderoverlast door bodemverlies op akkers in een aangrenzende gemeente.

 Overheidsopdrachten ter beschikking stellen van gemeenten i.h.k.v. erosiebestrijding 

De provincie kan een overheidsopdracht sluiten voor topografische opmetingen door een landme-

ter, voor de aanleg van organische dammen, voor de opmaak van een veiligheids- en gezondheids-

plan door een veiligheidscoördinator, voor archeologisch vooronderzoek, voor de opmaak van een 

technisch verslag in het kader van grondverzet… De gemeenten kunnen hierop een beroep doen.

 De kosten van erosiebestrijdingswerken subsidiëren 

 Een lokaal aanspreekpunt zijn voor de landbouwers 

De provinciale erosiecoördinator werkt zeer gebiedsgericht in een aantal gemeenten en infor-

meert er de landbouwers over de randvoorwaarden erosie en stelt de nodige attesten op. De 

landbouwers kunnen met vragen over teelttechnische erosiebestrijdingsmaatregelen terecht bij 

de erosiecoördinator. De erosiecoördinator kan het initiatief nemen om een infomoment voor de 

landbouwers te organiseren of proefvelden met erosiebestrijdende technieken aan te leggen.

Opmaak van hemelwaterplannen (HWP)
Een hemelwaterplan op schaal van een gemeente of stroomgebied omschrijft de algemene aanpak 

en visie op regenwater en de noodzakelijke maatregelen om op een kostenefficiënte manier een 
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locaties er voorzieningen noodzakelijk zijn, kan de subsidiëring van de rioleringsprojecten daarop 

afgestemd worden.

Op dit ogenblik hebben nog maar enkele gemeenten een hemelwaterplan, onder andere omdat 

de vereiste kennis om dit op te maken niet aanwezig is bij de gemeente en omdat de opmaakkos-

ten volledig ten laste van de gemeenten zijn.

De provincies kunnen de opmaak van hemelwaterplannen versnellen door:

 de opmaak van hemelwaterplannen te subsidiëren;

 mee te werken aan een duidelijke opdrachtomschrijving voor de opmaak van een hemelwa-

terplan dat als basis kan dienen voor de gemeenten. 

Bestrijding van schadelijke dieren en planten langs waterlopen
De bestrijding van de muskusratten wordt in West- en Oost-Vlaanderen gecoördineerd door de 

provincies. In de andere provincies wordt dit door de VMM behartigd. 

Verder zijn de provincies actief in de bestrijding van invasieve plantensoorten en soms ook van 

andere exoten. Om versnippering tegen te gaan, willen de provincies bij de bestrijding van water-

gebonden exoten nog nauwer samenwerken met de andere waterloopbeheerders.

Plattelandsbeleid

Regisseur van gebiedsgericht 
plattelandsbeleid

KERNAMBITIE

Een gedegen plattelandsbeleid vertrekt vanuit het streekgegeven. De verschillende Vlaamse lan-

delijke gebieden bouwen voort aan hun streekidentiteit en de leefbaarheid van het platteland; dit 

met de land- en tuinbouw als belangrijke economische drager van het platteland. Daarnaast is een 

flexibel en geïntegreerd gebiedsgericht beleid noodzakelijk om een antwoord te bieden op de ver-

schillende uitdagingen op het platteland. Het optreden van het provinciebestuur als streekbestuur 

sluit hier perfect bij aan. Voor het ontwikkelen van een bovenlokale visie, de vertaling van deze 

visie in beleid op maat en de gebiedsgerichte en efficiënte uitvoering ervan, zijn de provincies als 

regisseur de aangewezen partner voor de Vlaamse overheid, lokale besturen en middenveldorga-

nisaties. 

Trekkersrol
Het provinciale bestuursniveau neemt een vooraanstaande rol op in het plattelandsbeleid. Hieron-

der een overzicht.

 Het plattelandsbeleid is een grondgebonden bevoegdheid, waarbij een gebiedsgerichte, ge-

integreerde aanpak erg belangrijk is. Verder is het noodzakelijk bepaalde problemen boven-

lokaal aan te pakken en dienen zeer uiteenlopende belangen met elkaar verzoend te worden. 

Vanuit hun politieke legitimering kunnen provincies vraagstukken behandelen die het lokale 

belang overstijgen. 

 De provincies beschikken over een grote gebiedskennis, mede dankzij intense samenwerking 

tussen diverse provinciale diensten, middenveld en gemeenten. Dit is van belang gezien het 

sectoroverschrijdende aspect van plattelandsontwikkeling en de betrokkenheid van diverse 

publieke en private actoren. 

 Talrijke instrumenten en bevoegdheden kunnen binnen één bestuursniveau ingezet worden 

met het oog op een daadkrachtig gebiedsgericht beleid: regionale landschappen en bosgroe-

pen, gebiedsinrichting, planologische processen, woonbeleid, land- en tuinbouw, lokale eco-

nomie, beheer van waterlopen, trage wegen…
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Een gedegen plattelandsbeleid vertrekt vanuit het streekgegeven. De verschillende Vlaamse lan-

delijke gebieden bouwen voort aan hun streekidentiteit en de leefbaarheid van het platteland; dit 

met de land- en tuinbouw als belangrijke economische drager van het platteland.

Daarnaast is een flexibel en geïntegreerd gebiedsgericht beleid noodzakelijk om een antwoord te 

bieden op de verschillende uitdagingen op het platteland. Het optreden van het provinciebestuur 

als streekbestuur sluit hier perfect bij aan. Voor het ontwikkelen van een bovenlokale visie, de ver-

taling van deze visie in beleid op maat en de gebiedsgerichte en efficiënte uitvoering ervan, zijn de 

provincies als regisseur de aangewezen partner voor de Vlaamse overheid, de middenveldorgani-

saties en de gemeentebesturen. Wat deze laatste betreft, zetten de provincies in op de verhoging 

van hun bestuurskracht.

Bij de inrichting van het buitengebied is het belangrijk dat er een goede afstemming is tussen de 

initiatieven van verschillende niveaus en dat de resultaten na afloop van een inrichtingsproject op 

een duurzame manier bestendigd worden. 

Gebiedsgerichte werking op het platteland 
Een aanzienlijk deel van het provinciaal plattelandsbeleid wordt ingevuld via het Europees Pro-

gramma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) dat momenteel zijn derde programmeringsperiode 

(2014-2020) ingaat; dit in een partnerschap met de Vlaams minister van Plattelandsbeleid en de 

VLM als bevoegde beheersdienst, de lokale besturen en andere actoren. 

Elke provincie beschikt hiertoe over een provinciaal plattelandsbeleidsplan, een gebiedsgericht 

toetsingskader voor de toekenning van de middelen. Provinciale plattelandsloketten zorgen dan 

voor begeleiding van de projectpromotoren en vervullen een sleutelrol in de netwerking.

Er wordt nu gewerkt met een totaal budget van ongeveer 50 miljoen EUR voor PDPO III-projecten 

en de leaderwerking (50 % EU, 25 % Vlaanderen, 25 % provincies), met daarnaast een budget van 

19 miljoen EUR voor Platteland Plus, dat enkel gefinancierd wordt met Vlaamse en provinciale mid-

delen volgens een 50/50-verdeelsleutel. 

Interbestuurlijk Plattelandsoverleg
Vlaanderen en de provincies werken samen in het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg (IPO) rond 

thema’s die een beleidsdomeinoverschrijdende en interbestuurlijke aanpak vragen. Als streekbe-

stuur geven de provincies een stem aan de lokale dynamieken (knelpunten en kansen) die zich op 

hun grondgebied manifesteren. 

In nauw overleg met de Vlaams minister van Plattelandsbeleid, de VLM en de VVSG wordt het IPO 

momenteel hertekend om tot een compactere en slagkrachtigere structuur te komen, waarbij de 

wederzijdse verantwoordelijkheden op scherp worden gezet. De provincies willen die uitdaging 

alvast opnemen door beleidsadviezen uit te werken, pilootprojecten uit te voeren, studiewerk te 

leveren…

Het Vlaams plattelandsbeleidsplan
In de voorbije Vlaamse legislatuur maakte het Vlaams Gewest een Vlaams plattelandsbeleidsplan 

op dat terecht een aantal zeer belangrijke thema’s identificeert, zoals het vrijwaren van de open 

ruimte en aandacht voor kwetsbare groepen en leefbare dorpen. Dit plan is aan een update toe. 

De provincies zullen vanuit hun rol als streekbestuur, en bijkomend aan hun eigen inzet m.b.t. plat-

telandsbeleid, de nodige inbreng leveren om het plan te laten doorgroeien tot een meer globaal 

plan voor het Vlaamse platteland. 
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Erfgoed

Een grondverbonden erfgoedbeleid 
gericht op preventie en publiek

KERNAMBITIE:

Erfgoed is in zijn onroerende dimensie een grondgebonden materie. Het draagt dan ook zichtbaar 

bij tot streekidentiteit en is een grote aantrekkingsfactor. Bovendien heeft het potentieel om men-

sen en structuren te verbinden. Daarom interfereert een erfgoedbeleid sterk met andere sectoren 

als ruimte, milieu, water, landbouw en toerisme. Het provinciale niveau is een efficiënte schaal om 

vanuit streekgebonden competenties en expertise een geïntegreerd erfgoedbeleid te voeren, met 

ruimte voor maatwerk en dat binnen de brede en steeds evoluerende kaders die het Vlaams ge-

west uitzet. Concreet focust het provinciaal beleid op vier sporen: monumentenwacht, algemene 

landschapszorg, onroerende depotwerking, en advies, sensibilisering en publiekswerking, en dit 

vanuit de koppeling denken, doen en ervaren. Het is daarbij altijd de ambitie om een streekgericht, 

actueel en beklijvend verhaal te presenteren.

Preventieve monumentenzorg via Monumentenwacht
Monumentenwacht monitort de gebouwen en interieurs van waardevol erfgoed, zowel beschermd 

als niet beschermd. De monumentenwachters informeren en sensibiliseren hun leden hoe ze hun 

monument regelmatig en goed kunnen onderhouden. Zo vermijden eigenaars en beheerders gro-

te kosten en beheren ze het erfgoed beter. De toestandsrapportages van Monumentenwacht zijn 

bovendien belangrijke bouwstenen voor de beheersplannen die door het nieuwe onroerend erf-

goeddecreet opgelegd worden als voorwaarde om restauratiesubsidies te kunnen bekomen.

De provinciale Monumentenwachtorganisaties en -diensten zijn verenigd in een interprovinciale 

koepel  Monumentenwacht Vlaanderen, die formeel gelieerd is aan de VVP. Daarin worden de me-

thodologie en het beleid bestendig afgestemd en verfijnd. Ook heeft de koepel een overeenkomst 

met het Vlaams gewest over de uitvoering van drie specifieke opdrachten: varend erfgoed, meer-

jarenonderhoudsplanning en archeologie. Door de inspectierapportering verder te digitaliseren 

zal het bovendien mogelijk worden om op macroschaal conclusies te trekken over de staat van het 

erfgoed in Vlaanderen en zo beleidsvoorbereidend bij te dragen tot het onroerend erfgoedbeleid 

in de toekomst.

Verschillende provincies bieden, voortbouwend op de rapporten van Monumentenwacht, subsi-

diemogelijkheden aan om de uitvoering van de werken ook daadwerkelijk in de praktijk te facili-

teren. Daarbij gaat het om niet-beschermd erfgoed, vaak ook klein historisch erfgoed gelegen in 

landschappelijk waardevolle gebieden, zodat het aanbod perfect complementair is met het Vlaams 

subsidiebeleid, dat exclusief gericht is op beschermd erfgoed.

Algemene landschapszorg met oog voor erfgoed
Met de overdracht van de financiering voor de regionale landschappen van Vlaanderen naar de 

provincies is ook de erfgoedcomponent inhoudelijk bij de intermediaire besturen terechtgekomen 

(zie ook het beleidsonderdeel leefmilieu). De provinciale erfgoeddiensten dragen actief bij tot de 

ontwikkeling en uitrol van een gebiedsdekkende visie rond algemene landschapszorg, ook voor de 

provincies waar de huidige regionale landschappen niet het volledige grondgebied omvatten. Die 

visie zal in de toekomst nog verder geconcretiseerd worden via eigen voorbeeldprojecten en door 

aftoetsingskaders om erfgoedgerelateerde projecten van regionale landschappen te beoordelen. 

Daarbij wordt altijd het behouden en versterken van de historische kwaliteit van een landschap 

voor ogen gehouden. Landschapswaarden moeten systematisch opgenomen worden in het afwe-

gingskader van de ruimtelijke plan- en besluitvorming in de provincies.

Netwerken rond onroerend erfgoeddepots
Vanuit hun pioniersrol in depotwerking in Vlaanderen, zetten de provincies in de toekomst verder 

in op een beleid rond de jonge problematiek van onroerend erfgoeddepots. Dit zijn bewaarplaat-

sen met onderzoeksruimte van archeologische en andere onroerend erfgoedonderdelen die niet - 

al dan niet tijdelijk - op locatie kunnen bewaard worden. Elke provincie stimuleert het netwerk van 

de depots op haar grondgebied, met bijzondere aandacht voor de complementaire werking ervan.

In het uitvoeringsbesluit van het onroerend erfgoeddecreet is een formele rol voorzien voor elke 

provincie om advies te geven bij de erkenning van onroerend erfgoeddepots.

Meerdere provincies runnen al een eigen onroerend erfgoeddepot dat erkend is op basis van het 

decreet. Het is dan ook geen toeval dat 4 van de 9 in 2015 erkende onroerend erfgoeddepots in 

Vlaanderen een provinciale signatuur dragen. Een andere mogelijkheid is het participeren aan sa-

menwerkingsverbanden met lokale of regionale partners rond de uitbouw van een gemeenschap-

pelijk depot en het mogelijk projectmatig subsidiëren hiervan.
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Voorbeeld Onroerend Erfgoed: Fortengordels

Met het strategisch project Fortengordels rond Antwerpen zet het provinciebestuur de historische, ecologi-

sche en maatschappelijke waarde van de forten in en rond Antwerpen in de verf. Hiervoor werkt ze samen 

met de verschillende gemeenten, eigenaars en beheerders van de forten en ondersteunt ze hen in hun wer-

king. Vele forten hebben doorheen de jaren een nieuwe rol gekregen als park, sportcentrum, cultuurhuis of 

natuurgebied.

Advies, sensibilisering en publiekswerking
Elke medewerker erfgoed bij de provincie staat met raad en daad ter beschikking van overheden 

(gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, kerkbesturen), verenigingen en parti-

culieren rond vragen over onroerend erfgoed. De inhoudelijke competentie van de erfgoedmede-

werkers steunt op de gecumuleerde praktijkgerichte expertise van de diensten, op een integrale 

benadering van zowel monumentaal, archeologisch als landschappelijk erfgoed, op geactualiseer-

de en streekgerelateerde kennis en op uitgebreide documentatiecentra die vaak publiek toegan-

kelijk zijn. Provincies voorzien ook vormen van financiële ondersteuning, o.m. onder de vorm van 

subsidies. 

Naast het gericht antwoorden op specifieke vragen, worden er ook sensibiliserende en draagvlak-

verruimende acties ondernomen en sectordagen georganiseerd voor doelgroepen binnen de ruime 

erfgoedsector. Een belangrijke doelgroep zijn kinderen en jongeren. Voor hen worden specifieke 

educatieve projecten opgezet om bewust te leren omgaan met erfgoed.

Publiekswerking en ontsluiting winnen nog aan belang in het provinciaal erfgoedbeleid nu het 

agentschap Onroerend Erfgoed aangeeft dat het dit niet meer tot zijn kerntaken rekent. Daarbij 

levert elke provincie streekgericht maatwerk af. Illustratief is de variabele wijze waarop de huidige 

herdenkingsactiviteiten rond 100 jaar Eerste Wereldoorlog ingevuld worden: een verschillend his-

torisch kader levert terecht andere regionale accenten op.

Bij het ontwikkelen van erfgoedprojecten hebben de provincies de ambitie een voorbeeldfunctie 

te vervullen. Dit geldt niet alleen voor de interne adviesverlening rond monumentale gebouwen in 

provinciaal bezit, maar is evenzeer van belang voor erfgoed in de hele provincie. Nog meer zicht-

baar is de dynamische ontsluiting van erfgoedsites in eigen bezit. Het is altijd de ambitie om hierbij 

een streekgericht, actueel en beklijvend verhaal te presenteren.
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Economie

Bovenlokaal én gebiedsgericht 
economisch beleid

KERNAMBITIE:

De provincie is bevoegd voor het bovenlokaal, gebiedsgericht (sociaal-)economisch beleid, con-

form artikel 2 van het provinciedecreet. De provincie is uitstekend geplaatst om top-down een 

afgestemde vertaling te maken van de Vlaamse en federale sociaaleconomische beleidskaders en 

tegelijk te zorgen voor een bottom-upbenadering op basis van de noden, de lokale dynamieken 

en de specifieke troeven van de regio’s. Ook de horizontale afstemming wordt door de provincies 

opgenomen. Daarbij fungeren ze als schakel in samenwerkingen tussen het economisch weefsel 

(ondernemers/sociale partners/belangorganisaties) en kennisinstellingen (cf. triple-helixstructuur, 

gevormd door overheid, ondernemingen en kennisinstellingen). 

De provincie opereert op zeven deeldomeinen: 

 economische innovatie en gebiedsgericht clusterbeleid;

 ruimtelijk economisch beleid;

 sociaaleconomisch streekbeleid;

 internationalisering;

 lokaal economisch beleid en bovenlokale detailhandel;

 sociale economie;

 arbeidszorg.

Een belangrijke meerwaarde van de provincies is hun specifieke positie, meer bepaald hun nabij-

heid en toegankelijkheid, net als hun expertise om interbestuurlijk te werken en organisatorisch 

de juiste structurele en projectmatige werking op te zetten. Geïntegreerd werken tussen diverse 

beleidsdomeinen is hier absoluut een vereiste. De provincies redeneren bovendien vanuit een al-

gemeen (economisch) belang. De provincies en hun agentschappen, zoals de Provinciale Ontwik-

kelingsmaatschappijen (POM), Autonome Provinciebedrijven (APB) enz., geven het bovenlokaal en 

gebiedsgericht economisch beleid vorm. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillen tussen 

en binnen de provincies, en is streekgericht beleid een belangrijk aandachtspunt. 

De provincies als verbinding tussen netwerken, besturen en organisaties

Vlaanderen, België, E.U. en internationale omgeving

Economisch weefsel 
(ondernemers,  Kennisinstellingen
sociale partners,
belangenorganisaties…)

Steden en gemeenten, intergemeentelijke  
samenwerkingsverbanden, streekoverlegstructuren…

Figuur: de provincies binnen een triple-helixstructuur (horizontaal) en als intermediair niveau (verticaal)

Economische innovatie en gebiedsgericht clusterbeleid
De provincies focussen net als het Vlaamse en Europese niveau sterk op innovatie en het clusterbe-

leid. Het opzetten van doelgerichte samenwerkingsverbanden tussen grote en kleine industriële 

spelers, kennisinstellingen en andere actoren is hiervoor een belangrijk instrument. 

Deze samenwerkingsverbanden kunnen zowel sectorspecifiek als gebiedsgericht van aard zijn. De 

provincie fungeert hierbij als schakel in samenwerkingen tussen het economisch weefsel (onder-

nemers/sociale partners/belangorganisaties…) en kennisinstellingen (cf. triple-helixstructuur, ge-

vormd door overheid, ondernemingen en kennisinstellingen). Binnen Europese en Vlaamse kaders 

voor clusterbeleid staan de provincies de betrokken actoren bij of nemen ze het voortouw en 

faciliteren ze vernieuwende projecten. Naast het stimuleren van nieuwe clustermogelijkheden zijn 

de provincies met hun gebiedsgerichte kennis en netwerken uitgelezen partners in het faciliteren 

en verder uitbouwen van bestaande clusters. Elke provincie kan/zal een eigen accent leggen in het 

clusterbeleid. 

Ruimtelijk economisch beleid
De provincies zetten, o.a. via de POM’s, in op ruimtelijk economisch beleid. Om de ontwikkeling 

van startersinfrastructuur, ondernemerscentra, innovatie- en incubatiecentra en (specifieke) regi-

onale bedrijventerreinen te realiseren, wordt in overleg met de bedrijven, de lokale besturen en 

Vlaanderen, gezocht naar geschikte opportuniteiten. Daarbij gaat extra aandacht naar bovenloka-

le innovatie- en incubatiecentra. 

De provincies spelen een belangrijke rol in de activering van bedrijventerreinen. Zij zorgen voor 

aanvullende monitoring van de vraag naar en het aanbod van bedrijventerreinen, in afstemming 

met de Vlaamse instrumenten. De provincie zal de output ook terugkoppelen aan de lokale bestu-

ren ter ondersteuning.

PROVINCIE
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Streekbeleid is een grondgebonden, gebiedsgerichte en bovenlokale opdracht. De provincies heb-

ben als intermediair overheidsniveau een aantal kenmerken waardoor zij, bij uitstek, kunnen op-

treden als coördinator en facilitator van het gebiedsgericht streekbeleid. Elk gebied kent een eigen 

context, historiek en specifieke noden, waarmee de provincies rekening houden. Op vraag van de 

gemeenten en in overleg met de intergemeentelijke verenigingen zal de provincie bekijken op 

welke manier zij de lokale bestuurskracht kan versterken en ondersteunen. De provincies hebben 

in de voorbije periode al sterk geïnvesteerd in sociaaleconomisch streekbeleid. Zowel inhoudelijk 

als door de inzet van financiële middelen ten gunste van sociaaleconomische streekontwikkeling 

(POM, cofinanciering Europese projecten enz.) hebben de provincies, met respect voor het sub-

sidiariteitsprincipe, een evenwichtige en werkbare samenwerking met de lokale besturen en de 

betrokken intergemeentelijke samenwerkingsverbanden opgezet. In de komende periode willen 

de provincies het streekbeleid nog meer in een constructief interbestuurlijk model gestalte geven. 

Door het bundelen en/of herschikken van middelen en instrumenten zullen resultaten meer zicht-

baar worden en nog meer aansluiting vinden bij de noden en vragen van de lokale besturen. De 

provincies blijven dus een duidelijke rol in het streekbeleid opnemen, m.n. coördineren, versterken 

en ondersteunen in een evenwichtige samenwerking met de lokale besturen en met een structure-

le betrokkenheid van de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers.

Bevorderen van lokaal economisch beleid en bovenlokale detailhandel
De provincies ondersteunen de lokale besturen in hun kernversterkend winkelbeleid. De interpro-

vinciale studie ‘Detailhandel’ (2013-2015) die het winkelaanbod en de verschillende koopstromen 

in de Vlaamse provincies in kaart brengt, vormt hiervoor de basis. Naast het ter beschikking stellen 

van de detailhandelsgegevens op maat van elke stad en gemeente, zorgen de provincies voor bo-

venlokale inzichten en visie-elementen en permanente coaching, waardoor de lokale besturen hun 

lokale beleid in een breder geheel kunnen plaatsen.

De provincies zetten ook in op coaching en vorming van gemeentelijke ambtenaren economie, ook 

los van het thema detailhandel. 

Grensoverschrijdend beleid en internationalisering
De provincies zijn uitstekend geplaatst om binnen grensregio’s en tussen spiegelregio’s (regio’s 

met gelijkaardig economisch profiel en dus met samenwerkingsopportuniteiten) projecten te ge-

nereren en partners te zoeken. Op het vlak van grensoverschrijdend clusterbeleid en in het kader 

van het algemene internationaliseringsbeleid zorgen de Vlaamse provincies voor verschillende pro-

jecten en samenwerkingsverbanden met het oog op internationale economische activiteiten en 

transacties. 

De provincies creëren hiermee opportuniteiten voor het eigen economische weefsel om Europees 

en mondiaal te opereren. 

Sociale economie
De Vlaamse provincies zorgen voor een aanvullende ondersteuning van de sociale economie in hun 

provincie, in samenspraak en afstemming met Vlaanderen en de lokale besturen. De provincies 

kunnen complementair regionale accenten leggen ter versterking van de sociale economische acti-

viteiten. Mogelijke acties die door de provincies kunnen opgenomen worden:

 aanreiken van individuele ondersteuning van sociale-economiebedrijven;

 acties ter bevordering van de sociale economie en het maatschappelijk verantwoord onderne-

men;

 ondersteuning van de gemeentelijke regierol op het vlak van lokale sociale economie, o.a. via 

netwerkvorming, informatieuitwisseling…

 stimuleren van proeftuinen en experimenten binnen sociale economie om nieuwe niches en 

methodieken te ontwikkelen. 

Arbeidszorg
Ook arbeidszorg is een methodiek die mag rekenen op steun van de provincies. Dit doen ze via:

 het bevorderen van deskundigheid en samenwerking;

 subsidies: de provincies leggen daarbij het accent op innovatie, doorstroom, professionalise-

ring en/of de creatie van extra arbeidszorgplaatsen;

 de bekendmaking van arbeidszorg;

 het behartigen van de belangen van de Vlaamse arbeidszorg, via de Ronde Tafel Arbeidszorg.
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Toerisme

Maatwerk voor elke streek

KERNAMBITIE:

De kernopdracht van de provincie is het toerisme op bovenlokaal vlak te ontwikkelen en te promo-

ten. Om deze opdracht uit te voeren, heeft elke provincie een Provinciale Toeristische Organisatie 

(PTO) opgericht. Deze PTO’s zetten in functie van bovenstaande doelstelling samenwerkingsver-

banden op met diverse partners, zoals steden en gemeenten, private actoren, andere provinciale 

instanties en Vlaamse agentschappen. Centraal in de aanpak van de provincies staan de Vlaamse 

toeristische regio’s: de PTO’s staan voor elke toeristische regio in voor de beleidsvoorbereiding en 

de beleidsuitvoering op het vlak van bestemmingsontwikkeling, toeristisch onthaal en marketing. 

Hun aanpak kan omschreven worden als concreet, innovatief en kennisgedreven: de PTO’s verza-

melen actief toeristische data in functie van hun beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende 

taken.

Toerisme met streken
Elke provincie heeft zijn eigen toeristische sterktes en troeven. De PTO’s kiezen voor een maatwerk-

strategie, waarin differentiatie per streek centraal staat. De PTO’s treden op als een gebiedsgerich-

te regisseur van het toeristisch beleid in de 12 Vlaamse toeristische regio’s: de Kust, de Westhoek, 

het Brugse Ommeland, de Leiestreek, het Meetjesland, de Vlaamse Ardennen, het Waasland, het 

Scheldeland, de Groene Gordel, het Hageland, de Kempen en Limburg. Twee van deze regio’s zijn 

provinciegrensoverschrijdend: de Leiestreek en het Scheldeland. Enkel de regio Limburg valt samen 

met het grondgebied van de provincie Limburg. Voor elk van deze regio’s wordt vertrokken van 

een overkoepelende visie voor toerisme en recreatie, meestal strategisch beleidsplan of strategisch 

actieplan genoemd. Door gebiedsgericht en bovenlokaal in te zetten op deze toeristische regio’s 

dragen de provincies in aanzienlijke mate bij tot de uitbouw ervan. De PTO’s betrekken en onder-

steunen de lokale besturen en zorgen ook voor een beleid dat nauw aansluit bij de noden van 

groot- en kleinschalige toeristische ondernemers en andere private actoren.

Bestemmingsontwikkeling
De provincies vormen een ‘interbestuurlijke brug’ tussen het Vlaams en het lokaal beleid. De pro-

vincies staan dicht bij de lokale besturen, hebben een breed lokaal netwerk, bezitten terreinken-

nis en hebben voldoende ‘kritische massa’ om de bestemmingsontwikkeling binnen een bepaalde 

toeristische regio op een geïntegreerde manier te regisseren. De PTO’s engageren zich in de bege-

leiding, de advisering en de opvolging van bovenlokale toeristische hefboomprojecten. In samen-

werking met de betrokken partners versterken de provincies de regionale verankering van derge-

lijke projecten, om zo een maximale efficiëntie en hefboomwerking te garanderen voor de lokale 

toeristische ondernemers. Samen met de gemeenten en de private actoren staan de provincies ook 

in voor een sterk netwerk van toeristische onthaal- en begeleidingspunten.

De belangrijkste realisatie van de provincies is het uitbouwen van de fietsnetwerken die overal in 

Vlaanderen volgens dezelfde principes zijn ontwikkeld. Ook het wandelen is voor de provincies een 

sterke productlijn, met diverse wandelnetwerken, wandelgebieden en klassieke lusvormige routes. 

De PTO’s zetten bijkomende stappen om de ‘return on investment’ van hun toeristisch-recreatieve 

routenetwerken te vergroten.

Marketing en bestemmingspromotie
De provincies staan voor elk van hun toeristische regio’s in voor een globale marketingcampag-

ne in functie van bestemmingspromotie op de binnenlandse markt. Naast provinciale budgetten 

brengen de meeste provincies ook middelen van gemeenten en private actoren samen in een pro-

motiepool om zo de 12 Vlaamse toeristische regio’s op een efficiënte manier en met voldoende 

schaalgrootte op de toeristische kaart te zetten.

Logeren in Vlaanderen Vakantieland
Met het Vlaams niveau werd in het kader van het Witboek Interne Staatshervorming afgesproken 

dat de provincies vanaf 2012 zouden instaan voor de overkoepelende marketing op de binnen-

landse markt. In dit kader namen de provincies eind 2012 de campagne Vlaanderen Vakantieland 

met de arrangementenbrochure en de website over van Toerisme Vlaanderen. De 5 provinciale 

toeristische organisaties werken rond deze interprovinciale aanpak samen in de vzw Logeren in 

Vlaanderen, waarmee letterlijk sterke resultaten worden geboekt. 

In 2012 namen 458 private actoren deel aan de campagne: 436 adverteerders in de arrangementen-

brochure en 22 op de website. In 2016 steeg dit aantal onder impuls van de provincies en Logeren 

in Vlaanderen tot 744, waarvan 510 in het boek en 234 op de website.

De aanpak van Logeren in Vlaanderen resulteert ook in sterke redemptiecijfers: redemptie bete-

kent het aantal boekingen door mensen die de arrangementenbrochure hebben ontvangen, via de 

e-mailings gecontacteerd zijn en/of die de website hebben geraadpleegd. In 2012 - het laatste jaar 

dat Toerisme Vlaanderen instond voor de campagne - werden er 71.312 boekingen gegenereerd 

met een macro-economisch effect (omzet) van 29,2 miljoen euro. In 2015 - het derde jaar onder de 
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omzet tot 65,3 miljoen euro. 

Campagne Aantal boekingen Omzet

2012 71.312 € 29,2 miljoen

2013 103.360 € 49,9 miljoen

2014 106.013 € 49,7 miljoen

2015 126.111 € 65,3 miljoen

Kenniscentra
De Vlaamse provincies streven naar een onderbouwde aanpak van het toeristisch beleid. De provin-

cies staan daarom in voor het verzamelen van een set van gegevens, met informatie ter versterking 

van het lokale en provinciale toeristische beleid en ter ondersteuning van de private ondernemers 

en het toeristisch ondernemerschap. 

De belangrijkste zijn:

 data aangaande de logies (tot op het niveau van een toeristische regio);

 data over het gedrag en de kenmerken van toeristen;

 data over toeristische activiteiten; 

 regio- en beleidsgericht onderzoek (cyclisch);

 onderzoek naar de bestedingen en het profiel van recreanten en toeristen op de fiets-  en 

 wandelnetwerken. 

Conclusie
Toerisme is een grondgebonden bevoegdheid van de Vlaamse provincies. Via de PTO’s zetten de 

provincies hun expertise en beleidsmogelijkheden maximaal in. Hun werking is gefocust op de 12 

toeristische regio’s in Vlaanderen. Hierbij streven de provincies naar een evenwichtig partnerschap 

met de lokale publieke en private actoren. Op marketingvlak behalen de provincies met de geza-

menlijke aanpak rond Logeren in Vlaanderen Vakantieland zeer goede resultaten. Hun terreinken-

nis en hun uitstekende samenwerking met de private actoren in de diverse toeristische regio’s zijn 

daar niet vreemd aan. 

Europa

Nabije schakel in het Europese 
netwerk

KERNAMBITIE:

De provincies zijn een efficiënte schakel tussen het werkveld van burgers en organisaties (zoals 

steden en gemeenten, kennisinstellingen, bedrijven en sectororganisaties) en het Europese beleids-

veld. Dit geldt zowel op het vlak van informatie en educatie, als voor de gebiedsgerichte toepassing 

van het Europees regionaal beleid en de verschillende Europese programma’s.

De provincies zorgen voor de eerstelijnsontsluiting van de Europese middelen en mogelijkheden in 

het verlengde van een intermediaire gebiedsgerichte opdracht. De provincies staan lokale bestu-

ren, kennisinstellingen, bedrijven en organisaties die Europese projecten willen opstarten met raad 

en daad bij. Om de uitvoering van een gebiedsgerichte beleidsvisie te versterken, kunnen ze ook 

co-financieringsmiddelen inbrengen. 

Bovendien functioneren de geïntegreerde provinciale contactpunten als duidelijke toegangs-

punten voor geïnteresseerde actoren. Zo vermijden de Vlaamse provincies versnippering van de 

verschillende programma’s die ondergebracht zijn bij verschillende Vlaamse departementen en 

agentschappen, en realiseren ze een brede toegankelijkheid. Deze wisselwerking is absoluut nood-

zakelijk om de Europese ontwikkelingsfondsen binnen Vlaanderen optimaal te benutten.

Provinciale expertise in Europese programma’s
Bij Doelstelling 2 (Regionaal Concurrentievermogen en 

Werkgelegenheid) van het Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling (EFRO) werden voor de programmaperiode 

2007-2013 bijna alle projecten in de verschillende prioriteiten 

door een provinciaal EFRO-contactpunt begeleid (Prioriteit 1: 

Kenniseconomie & Innovatie; Prioriteit 2: Ondernemerschap; 

en Prioriteit 3: Ruimtelijke Omgevingsfactoren). Samen werden er 435 projecten ondersteund, 

goed voor meer dan 146 miljoen euro EFRO-budget. 

In alle Interreg A-programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking tussen naburige regio’s, 
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secretariaat of netwerk. 

Voor de programmaperiode 2014-2020 zijn er aanzienlijke veranderingen inzake het EFRO-pro-

gramma. Zo werden 3 Geïntegreerde Territoriale Investeringen (GTI’s) gedefinieerd voor de Kem-

pen, Limburg (SALK) en West-Vlaanderen. De directe bestuurlijke linken van de provincies en EFRO 

werden verminderd. De bevoegde gedeputeerden zetelen niet meer rechtstreeks voor de provin-

cies in het Comité van Toezicht van EFRO. Ook de ambtelijke betrokkenheid op technisch vlak werd 

afgebouwd. De vijf officiële provinciale EFRO-contactpunten blijven actief en bieden ondersteu-

ning vanuit de provinciehuizen. Ook de provinciale deskundige medewerkers van de verschillende 

Interreg-programma’s blijven in deze programmaperiode telkens hun expertise en meerwaarde 

bewijzen. 

Een overzicht van de Interreg-programma’s die de provincies geïntegreerd benaderen:

 Grensregio Vlaanderen-Nederland: provincie Antwerpen, provincie Limburg, provincie 

Oost-Vlaanderen, provincie Vlaams-Brabant, provincie West-Vlaanderen;

 Euregio Maas-Rijn: provincie Limburg, provincie Vlaams-Brabant;

 Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen: provincie West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen;

 Interreg B 2 Zeeën: provincie West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen;

 Interreg B Noord-West Europa: provincie Antwerpen, provincie Limburg, provincie Oost-Vlaan-

deren, provincie Vlaams-Brabant, provincie West-Vlaanderen;

 Interreg Europe: provincie Antwerpen, provincie Limburg, provincie Oost-Vlaanderen, 

 provincie Vlaams-Brabant, provincie West-Vlaanderen.

Multilevelgovernance en de provinciale eerstelijnsfunctie
Europa vraagt aan de lidstaten om ‘lagere’ overheden te betrekken bij alle fasen van de program-

macycli, een taak die de provincies absoluut willen vervullen. Bovendien staan de provincies ook in 

voor begeleiding van promotoren en projectpartners in alle fases van de projectcyclus (voorberei-

ding, uitvoering, afsluiting). Daarnaast is het in tijden van schaarse middelen cruciaal om de mo-

gelijkheden die Europa biedt maximaal te ontsluiten naar het terrein. Deze ontsluiting is gerichter 

en doeltreffender wanneer de eerstelijns informatie-, inspiratie- en begeleidingsfunctie, gecombi-

neerd over verschillende programma’s, op een voldoende bereikbaar niveau wordt georganiseerd, 

m.n. bij de provincies. Zij bieden de noodzakelijke begeleiding met kennis van zaken, die direct en 

frequent bereikbaar is en de inhoudelijke mogelijkheden van de verschillende programma’s weet 

te combineren. Europese projectwerking is een rol waar veel organisaties en bedrijven in moeten 

groeien en de provincies helpen hen hierbij.

Dicht bij de burger: de provinciale Europe Direct Informatiecentra 
Naast de duidelijke invulling van het partnerschapsbeginsel, heeft Euro-

pa in de Vlaamse provincies ook het perfecte niveau gevonden om haar 

communicatienetwerk te verankeren. De ‘Europe Direct Informatiecentra’ 

(EDIC) bieden eerstelijnsinformatie over de Europese Unie en zijn een es-

sentieel onderdeel voor Europa om de kloof met haar burgers te dichten. 

Daarom werd in elke Vlaamse provincie een EDIC ingericht, niet alleen omwille van de naar Euro-

pese normen perfecte schaalgrootte van de provincies voor deze functie, maar ook omwille van de 

synergie tussen Europees regionaal beleid en de gebiedsgerichte uitvoering daarvan. Deze centra 

maken het mogelijk om aan het brede publiek duidelijk te communiceren welke impact Europa 

heeft in de eigen regio, naast de eerstelijnsinformatiefunctie die de EDIC’s hebben tegenover de 

burgers. Door haar sterk uitgebouwd netwerk met het onderwijs, is elk EDIC perfect geplaatst om 

met en voor alle onderwijsniveaus doelgerichte acties uit te werken.

Geïntegreerde Europese contactpunten als antwoord op een nieuwe 
context
De Vlaamse provincies bevinden zich op een kruispunt van een horizontale as (crosssectorale in-

tegratie van beleidsdomeinen en interactie met andere spelers op het provinciale geografische 

niveau) en een verticale as (tussen Europa en Vlaanderen, en de steden en gemeenten). Op dit punt 

waken zij over de efficiëntie, kennis en verspreiding van Europese processen. De afnemende cofi-

nancieringsmiddelen vanuit Vlaanderen zorgen ervoor dat de provincies nog belangrijkere part-

ners worden, zowel bij het aantrekken van de noodzakelijke projectfondsen van publieke, private 

en kennisactoren (triple-helixsamenwerking), als bij het verzamelen van de juiste en toegewijde 

projectpartners.

In deze veranderende context en vanuit hun bestaande sterkte op het vlak van projectacquisitie en 

-begeleiding, bepleiten de Vlaamse provincies de uitbouw van geïntegreerde contactpunten voor Eu-

ropese programma’s binnen elke provincie met als opdracht te informeren, te werven en te begelei-

den. De provincies willen deze taken op zich nemen voor verschillende Europese programma’s, zoals:

 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en Interreg (in samenwerking met het 

Agentschap Ondernemen en Innoveren);

 Europees Sociaal Fonds (in samenwerking met VDAB);

 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (in samenwerking met de 

Vlaamse Landmaatschappij (VLM)/Ruraal Netwerk);

 thematische programma’s (in samenwerking met Vleva).

Een bijkomende Vlaamse en provinciale investering in het totale uitvoeringsmodel zal bovendien 

het financiële en beleidsmatige rendement van Europa voor heel Vlaanderen verhogen.

De Vlaamse provincies zijn er resoluut van overtuigd dat een verdere versterking van hun Euro-

pawerking leidt tot inhoudelijke en communicatieve synergie en efficiëntiewinst voor burgers en 

organisaties.
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Mobiliteit

5 deeldomeinen in het 
mobiliteitsbeleid waarin de provincies 
het verschil maken

KERNAMBITIE:

De provincies bouwen aan duurzame en innovatieve provincies die rekening houden met ieders in-

dividuele verplaatsingsbehoeften volgens het STOP-principe (mobiliteit stimuleren in de volgorde 

Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Privévervoer). Ze doen dit in verschillende deeldomeinen, zo-

als fietsbeleid, trage wegen/mobiliteit, mobiliteitseducatie, woon-werkverkeer en gebiedsgerichte 

mobiliteitsvisies. Deze deeldomeinen zijn opgenomen in het Mobiliteitscharter, waarin afspraken 

tussen het Vlaamse en het provinciale niveau op het vlak van mobiliteit zijn vastgelegd. In elk van 

deze domeinen is dienstverlening één van de belangrijkste kerntaken. Enerzijds verlenen de pro-

vincies diensten aan lokale besturen, onder meer door te functioneren als expertisecentrum en 

door te waken over bovenlokale gebiedsgerichte mobiliteitsvisies. Anderzijds is ook de dienstver-

lening aan burgers en scholen (bijv. verkeerseducatie) en private actoren (woon-werkverkeer) zeer 

belangrijk. De verworven expertise in deze domeinen en de opgebouwde contacten en relaties 

in het veld zijn duidelijk en zorgen voor een efficiënt mobiliteitsbeleid dat dicht bij de betrokken 

actoren en de realiteit staat.

Toekomstgericht integraal fietsbeleid
De provincies zijn het fietsbestuur bij uitstek, en ze beschouwen fietsbeleid als een domein waar 

nog veel opportuniteiten liggen. Het geïntegreerd fietsbeleid, met als belangrijk onderdeel de 

uitwerking en aanleg van fietssnelwegen, is een speerpunt van het provinciale mobiliteitsbeleid. 

Voorbeelden van deze fietssnelwegen zijn het gefinaliseerde traject Antwerpen-Mechelen, het 

traject Aarschot-Leuven, het omvormen van jaagpaden langs het Albertkanaal tot volwaardige 

fietssnelwegen enz. Bij de coördinatie voor de aanleg van fietssnelwegen en andere bovenlokale 

fietsroutes die gemeentegrensoverschrijdend zijn, boeken de provincies uitstekende resultaten. 

De provincies werken bovendien ook mee aan het vervolledigen van het Bovenlokaal Functioneel 

Fietsroutenetwerk (BFF). De cijfers liegen niet: tijdens de voorbije legislatuur hebben de vijf Vlaam-

se provincies samen 62,4 miljoen euro geïnvesteerd in het vervolledigen van het BFF en de aanleg 

van fietssnelwegen/fietsostrades en andere noodzakelijke infrastructuur. Door deze investeringen 

stonden de provincies garant voor de aanleg van meer dan 420 km fietspaden. Bovendien hebben 

de provincies gezamenlijk een routetaal uitgewerkt om te zorgen voor een goede lees- en herken-

baarheid van fietssnelwegen.

De provincies zorgen voor een efficiënt fietsbeleid, gebaseerd op harde (infrastructuur) en zach-

te (begeleidende) maatregelen. Een goede samenhang tussen beide is essentieel. De provincies 

kiezen volop voor fietsbeleid 2.0, met een meer integrale aanpak voor een innovatief en wervend 

fietsbeleid. Deze integrale aanpak willen ze ook vertaald zien in de verdere ontwikkeling van een 

gebruiksvriendelijk fiets-GIS. Dit moet een eenvoudige monitoring van fietsnetwerken mogelijk 

maken en kan als instrument gebruikt worden voor de verdere investering in infrastructuur.

Bekijk het filmpje over de fietssnelwegen:

https://www.youtube.com/watch?v=O8DHRNH9JF8 

Provinciale expertise rond trage mobiliteit
Daarnaast zijn de provincies de afgelopen jaren uitgegroeid tot kenniscentra op het vlak van trage 

mobiliteit in het algemeen en buurtwegen in het bijzonder. De wet op de buurtwegen legt de 

beslissingsbevoegdheid over het wijzigen van de Atlassen van de Buurtwegen bij de provincies. De 

provincies streven ernaar om, in samenspraak met de lokale besturen, deze buurtwegen te behou-

den die een belangrijke rol kunnen vervullen in de zogenaamde duurzame ‘trage’ mobiliteit. 

Blijvend inzetten op gerichte verkeerseducatie
Naast infrastructuur en handhaving is ook educatie een middel om verkeersgedrag te beïnvloeden. 

Over mobiliteitseducatie bestaat geen specifieke verdeling van de taken tussen de verschillende 

overheden en andere actoren. Educatie werd door de Vlaamse overheid wel opgenomen in het 

“Provinciaal Mobiliteitscharter” (2013, dat een uitvoering is van het Mobiliteitsdecreet). Daarin 

staat dat elke partner volgens zijn eigen sterktes werkt en met een goede afstemming.

De provincies zetten volgens dit kader in op bovenlokale en ondersteunende initiatieven om ken-

nis, vaardigheden en houding te veranderen. Alle initiatieven die de provincies nemen, steunen op 

een geïntegreerde aanpak, met betrokkenheid van verschillende partners en afstemming met de 

andere middelen die van belang zijn voor gedragsbeïnvloeding: (goede) infrastructuur en hand-

having. Met andere woorden: de provincies benaderen mobiliteitseducatie op een doelgerichte en 

‘publieksgerichte’ manier, zonder de onlosmakelijke koppeling met de werkelijkheid (infrastruc-

tuur) over het hoofd te zien.

De provincies willen in de toekomst een ‘thematisch actieplan’ rond verkeerseducatie opstellen 

waarin verschillende items aan bod komen. Voorbeelden zijn de bevordering en coördinatie van 

verkeerseducatie en -sensibilisatie in scholen, informatie verstrekken aan de gemeenten en coör-

https://www.youtube.com/watch?v=O8DHRNH9JF8


  44  45  dineren van (inter)gemeentelijke verkeerseducatieve initiatieven of soortgelijke initiatieven van 

publieke en private actoren binnen de provincie.

Het stimuleren van duurzaam woon-werk- en woon-schoolverkeer
Op het vlak van woon-werkverkeer leveren de provincies werk van onschatbare waarde. De Provin-

ciale Mobiliteitspunten (PMP’s) doen aan maatwerk: concrete bedrijfsbegeleiding en ondersteu-

nen van ondernemingen bij het uitwerken van een toekomstig mobiliteitsbeleid, onder meer door 

mobiliteitsanalyses (mobiscans). Deze begeleiding en ondersteuning wordt bovendien kosteloos 

aangeboden aan alle geïnteresseerde bedrijven. Het terreinwerk van de PMP’s leidt tot meetbare, 

positieve resultaten, zodat hun bedrijvennetwerk zich gestaag uitbreidt. Cijfers tonen aan dat de 

Vlaamse ondernemingen de PMP’s beschouwen als (neutraal en aanspreekbaar) eerstelijnscontact. 

Zij vinden er dan ook alsmaar beter hun weg naartoe. De provincies zijn de ideale partners in het 

voortzetten van maatwerk voor bedrijven die een dergelijke modal shift willen realiseren voor hun 

werknemers.

Overzicht PMP-activiteiten en bereik:

PMP-activiteit Aantal Aantal bereikte werknemers

Mobiscans 2005-2014 347 175.572

Pendelfondsdossiers 
t.e.m. oproep 8 – ingediend

243

Pendelfondsdossiers 
t.e.m. oproep 8 – gesubsidieerd

116 191.939

Gebiedsgerichte mobiliteitsvisies en een geïntegreerd mobiliteitsbeleid
Tot slot ontwikkelen de provincies gebiedsgericht mobiliteitsvisies en resultaatgerichte actieplan-

nen met duurzaamheid als kernelement. Deze gebiedsgerichte mobiliteitsvisies en bijhorende ac-

tieplannen worden opgesteld naar aanleiding van de (bovenlokale) mobiliteitsproblematieken. De 

aanpak hierbij wordt gebaseerd op de specificiteit van het gebied. De belangen van alle betrokke-

nen worden gevrijwaard en in rekening gebracht, zonder zelf financieel belanghebbende partij te 

zijn.

Een voorbeeld is de mobiliteitsstudie Noorderkempen in de provincie Antwerpen. Het hele wegen-

net in de Noorderkempen is voortdurend vrij hoog belast. Dit beïnvloedt vanzelfsprekend de alge-

mene verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid. Omdat verkeer en mobiliteit niet ophouden 

aan de gemeentegrens, groeide de nood aan samenwerking.

Op uitdrukkelijke vraag van meerdere gemeenten tussen de E19 en de E34 nam de provincie Ant-

werpen het initiatief om samen met de betrokkenen te zoeken naar oplossingen. Vijftien gemeen-

ten kwamen zo samen tot de toekomstvisie voor de Noorderkempen.

De Vlaamse provincies bevinden zich in een uitstekende positie om geïntegreerd te werken aan 

(boven)lokale mobiliteitsvraagstukken. Door de manier waarop de provincies georganiseerd zijn, 

blijft mobiliteitsbeleid niet slechts binnen de grenzen van de diensten Mobiliteit. Raakpunten met 

aangrenzende en overlappende domeinen als ruimtelijke ordening, milieu, economie (bedrijven-

terreinen), welzijn (aangepast vervoer) en toerisme worden op een horizontale wijze benaderd om 

tot de meest efficiënte resultaten te komen. Zo worden trage mobiliteit en fietsbeleid bij de provin-

cies geïntegreerd benaderd, zodat bijvoorbeeld toeristische en bedrijfsvriendelijke overwegingen 

ook mee worden genomen. 



  46  47  

Wonen

Een resultante tussen ruimtelijke 
ordening, duurzaamheid en 
aandacht voor kwetsbare groepen

KERNAMBITIE:

De provincies ontwikkelen een toekomstgericht woonbeleid. Daarbij maken ze optimaal gebruik 

van de beschikbare ruimte. Er wordt maximaal rekening gehouden met de noden van kwetsbare 

doelgroepen en aangepaste huisvesting. Interbestuurlijk overleg en visieontwikkeling met de be-

lendende beleidssectoren staan centraal.

Duurzaamheid

Kwetsbare 
groepen

WONEN

Economie

Mobiliteit

Onroerend 
erfgoed

Ruimtelijke 
ordening

 Toekomstgericht: Op basis van wetenschappelijk onderbouwde prognoses anticiperen de pro-

vincies op toekomstige evoluties. Tegelijk streven ze naar een kleinere ecologische voetafdruk 

door energiezuinig wonen te stimuleren, kleinschalige woontypologieën te ontwikkelen, 

duurzame bouwmaterialen te promoten, bestaande infrastructuur te hergebruiken… Een ge-

biedsgerichte werking wordt opgezet rond specifieke thema’s (bijv. wijkrenovaties, energieat-

las).

 Aangepaste huisvesting: Wonen is een basisbehoefte. De Vlaamse provincies maken werk van 

een gedifferentieerd woonaanbod, dat rekening houdt met gezinsomvang, fysieke mogelijk-

heden, zorgbehoefte (levenslang wonen), specifieke woonculturen… Het woonbeleid van de 

Vlaamse provincies is in de eerste plaats gericht op kwetsbare doelgroepen. In de ondersteu-

ning van lokale besturen nemen de provincies de regie op rond bovenlokale thema’s, zoals 

weekendverblijven, arbeidsmigranten, seizoensarbeiders… 

 Optimaal gebruikmaken van de beschikbare ruimte: De Vlaamse provincies willen hun woon-

beleid hand in hand laten gaan met een efficiënt en doordacht ruimtelijk beleid. Nieuwe 

woonvormen ontwikkelen en ondersteunen, een optimaal gebruik stimuleren van het be-

staande patrimonium, verdichten van bestaande woonzones… Voor de provincies zijn aan-

dacht voor bereikbaarheid en ontsluiting van woonzones ook een aandachtspunt in het op-

lossen van het mobiliteitsvraagstuk. 

DE ROL VAN DE PROVINCIES:

WONEN

Bovenlokale  
regie

Financiële  
netwerker

Gebieds gericht 
en  

geïntegreerd
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 Het opzet van de provincies is om een woonbeleid te ontwikkelen samen met de verschillende 

actoren in een gebied (bestuurlijke partners en lokale woonactoren). De provincies spelen 

de rol van  verbinder: ze brengen de verschillende partijen bij elkaar en zoeken met hen naar 

gedragen oplossingen. De provincies zijn daartoe in staat omdat ze door de verschillende ac-

toren als een neutrale partner worden erkend.

Er was een grote behoefte aan heldere informatie voor sociale huurders. De provincie Antwerpen slaagde 

erin om in nauw overleg een brochure te realiseren door alle betrokkenen samen te brengen. Deze brochure 

werd intussen overgenomen door andere provincies en de VMSW. De Ziezo!-brochure heeft betrekking op 

herstel- en onderhoudswerken in de sociale huurwoning.

Het permanent wonen in recreatieve zones vraagt een bovenlokale aanpak. In Vlaams-Brabant maakte de 

provincie een ruimtelijke afweging i.s.m. de lokale besturen en diverse Vlaamse Agentschappen (Wonen, 

Ruimte, Toerisme, ANB, VMM…). Door die provinciale aanpak kregen 3.000 gezinnen woonrecht of het 

perspectief op herhuisvesting in een sociaal woonproject.

 De provincies zijn kennismakelaar: ze delen hun kennis en ervaring, staan in voor terrein-

specifieke inventarisatie en gegevensverwerking (bijv. regionale woningmarkten, doelgroep-

analyses, actieonderzoek bij projecten… ), ze stimuleren kennis- en methodiekontwikkeling, 

organiseren initiatieven met het oog op kennisdeling…

Door de regionale woonmarkten in kaart te brengen met de kenmerkende evoluties, de toekomstige woon-

behoefte in de streek te berekenen, de trends op de woonmarkt te duiden, onderzoek te doen naar de 

mogelijkheden van de regiospecifieke woontypologieën (tuinwijken, vierkanthoeves…) en/of specifieke feno-

menen (verhuisbewegingen, samenwonen, woningopsplitsing)… bezorgen de provincies de lokale besturen 

een schat aan gegevens en inzichten voor hun woonbeleid. De beleidsaanbevelingen, draaiboeken, toetsings-

kaders, cijfertools… die de provincies ter beschikking stellen, dragen bij tot de kwaliteit van het gemeentelijk 

woonbeleid.

 De provincies treden, op vraag van Vlaanderen (bijv. BSO, WES…) en/of lokale besturen (dele-

gatie van bevoegdheid), op als onderaannemer. 

De provincies kregen, in het kader van het decreet Grond- en pandenbeleid, de taak om de gemeentelijke 

BSO sociale koop en sociale kavels te bepalen op basis van een door de Vlaamse overheid bepaald provinciaal 

BSO. Om het BSO sneller te realiseren werd bijv. door de provincie West-Vlaanderen een rollend woonfonds 

voorzien dat renteloze leningen voor de bouw van sociale koopwoningen verstrekte aan SHM’s. De provin-

cies Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant installeerden een Commissie Wonen in Eigen 

Streek (WES), die de lokale binding beoordeelde met betrekking tot de overdracht van gronden en panden 

in Vlaamse doelgemeenten (in woonuitbreidingsgebied, reservegebied voor woningen en woonaansnijdings-

gebied).

 Door overlegfora op te zetten, hun netwerken in te schakelen, kennisdeling te stimuleren en 

door hun flankerend woonbeleid, zijn de provincies de aanjagers van het woonbeleid. Ze spe-

len zo een belangrijke rol in heel wat realisaties op het vlak van nieuwe ontwikkelingen rond 

wonen. Vaak hebben de provincies de smeeroliefunctie voor nieuwe Vlaamse regelgeving en 

instrumenten in het woonbeleid. Ze nemen initiatieven om de drempels weg te werken en om 

nieuwe initiatieven ingang te doen vinden: in het verleden bij het tot stand komen van sociale 

verhuurkantoren (SVK’s), van intergemeentelijke samenwerking lokaal woonbeleid (IGS-pro-

jecten)… en momenteel bij het ontwikkelen van nieuwe vormen van woningdelen, kleinscha-

lig wonen of grondeigendom.

In Limburg legde de provincie de fundamenten voor de IGS. Dit startte in de mijngemeenten en Haspengouw. 

Er werd hiervoor samengewerkt met Stebo. Een analoog impulsbeleid met inzet van personeel en middelen 

werd ook uitgerold in andere provincies. Naderhand en mede dankzij de provincies kregen deze initiatieven 

een structurele verankering in de Vlaamse regelgeving. 

 Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en signalen van lokale besturen en actoren inspi-

reren de provincies tot het opzetten van proeftuinen. Pilootprojecten zijn dan weer een voe-

dingsbodem voor aangepaste of nieuwe Vlaamse regelgeving.

Het project Community Land Trust (CLT) Gent van Samenlevingsopbouw Gent vzw is een mooi voorbeeld van 

een pilootproject. Onder impuls van de Vlaamse overheid, het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en Stad en 

OCMW Gent werd het CLT-model eerst in theorie getoetst aan de Vlaamse context en regelgeving. Nadien 

liet de Vlaamse Bouwmeester een masterplan uittekenen voor een concreet CLT-woonproject in Gent (wijk 

Muide-Meulestede). Stad Gent, OCMW Gent en provincie Oost-Vlaanderen engageerden zich samen in het 

project. Het provinciebestuur investeert sinds enkele jaren middelen opdat Samenlevingsopbouw Gent vzw 

de meerwaarde van het model zou illustreren in de praktijk. Het provinciebestuur bracht de Vlaamse overheid 

in overleg met de andere stakeholders om op te sporen waar de Vlaamse regelgeving haaks staat op het 

model. De oefening resulteerde alvast in het toegankelijk maken van de VMSW-sociale woonkredieten voor 

de kopers van een CLT-woning in het Gentse pilootproject.
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 Met hun flankerend beleid nemen de provincies initiatieven om het Vlaamse en het lokale 

beleid te versterken. 

Gebiedsgericht en geïntegreerd

 De provincies werken, samen met de betrokken gemeenten, een gebiedsgericht aanbod uit. 

Zo’n gebiedsgerichte benadering houdt in dat rekening wordt gehouden met verschillende 

beleidsaspecten (zoals duurzaamheid, welzijn, demografie…) en met de draagkracht van de 

lokale besturen. De provincies leveren daarbij maatwerk, dat afgestemd is op de territoriale 

differentiatie tussen en binnen de provincies (bijv. de Kust, Vlaamse Rand, Mijnstreek…).

 Vaak ligt (een deel van) de oplossing bij synergie tussen beleidsdomeinen. De schaal van de 

provincies bevordert geïntegreerd werken en het leggen van de nodige linken tussen verschil-

lende beleidsdomeinen. Meer nog: de provincies slagen erin de verkokering te doorbreken 

(bijv. projecten Wonen-Welzijn, Wonen-RO-Leefmilieu…).

De 5 Vlaamse provincies willen verder groeien in de rol van stimulator tot meer samenwerking. De 

huidige interbestuurlijke samenwerking Wonen, die algemeen als positief wordt ervaren, zorgt 

alvast voor een goede basis.

We wensen dit interbestuurlijk overleg - zowel op politiek als op ambtelijk niveau - dan ook verder 

uit te bouwen. Via dit overleg willen de Vlaamse provincies de onderstaande punten realiseren.

 Verdere afstemming van de rol die de verschillende bestuurlijke partners spelen op het vlak 

van wonen, zoals de samenwerking optimaliseren tussen provinciale en gedeconcentreerde 

(Vlaamse) diensten. In een bewegend politiek landschap moet dit een permanente bekom-

mernis zijn. 

 De mogelijkheid om de signalen die de provincies capteren, door te geven en op te volgen. 

Het impulsbeleid van de provincies (bij positief resultaat) structureel een vervolg geven bin-

nen de Vlaamse  regelgeving. 

 Een volwaardig partnerschap. Dit veronderstelt o.m. dat de provincies in de conceptfase wor-

den betrokken bij het ontwikkelen van het Vlaams woonbeleid. Dit houdt in dat de provincies 

vertegenwoordigd zijn in stuurgroepen, adviesorganen… m.b.t. wonen.

Ontwikkelingssamenwerking

Een gedeelde maatschappelijke 
verantwoordelijkheid 

KERNAMBITIE:

De provincies maken werk van een transversaal en integraal beleid voor ontwikkelingssamenwer-

king. Ze werken hiervoor samen met overheden en andere partners in Noord en Zuid. De Sustai-

nable Development Goals1 (SDG’s) bieden het kader om het beleid inhoudelijk vorm te geven. Het 

blijft de ambitie om minstens de 0,7 %-norm2 te behalen.

Al jaren spelen de Vlaamse provincies een belangrijke rol in de Noord-Zuidsamenwerking. Ver-

schillende internationale conventies roepen alle bestuursniveaus op om mee werk te maken van 

internationale duurzame ontwikkeling, om mee te investeren in het realiseren van de SDG’s. Net 

als alle andere openbare besturen hebben de provincies een verantwoordelijkheid om een beleid 

rond ontwikkelingssamenwerking te voeren. 

De budgetten die de provincies besteden tellen mee in de officiële ODA3 -cijfers, en dragen zo bij 

tot het realiseren van het streefdoel dat België zich heeft opgelegd om de 0,7 %-norm te behalen 

vanaf 2010. Ontwikkelingssamenwerking is een gedeelde verantwoordelijkheid van elk bestuursni-

veau: de federale en Vlaamse overheid en lokale besturen.

Reële ondersteuning van programma’s in landen in ontwikkeling
Uitbouw van structurele samenwerkingsverbanden (SDG 10 en 17)

Een eerste reeks activiteiten heeft betrekking op de uitbouw van structurele samenwerkingsver-

banden met regio’s uit het Zuiden. 

 Met het oog op een effectieve en coherente aanpak staan samenwerking, afstemming en 

uitwisseling tussen verschillende actoren (overheden, civiele actoren) centraal.

1 De Sustainable Development Goals (of Globale Ontwikkelingsdoelstellingen) van de Verenigde Naties zijn de doelstellingen 
die de wereld zich stelt richting 2030 om aan duurzame ontwikkeling te werken.

2 Al in de jaren 1970 werd internationaal aanvaard dat de officiële ontwikkelingshulp van de rijke landen  minstens 0,7 % van 
hun Bruto Nationaal Inkomen (BNI) zou moeten bedragen

3 Official Development Assistance. Dit staat voor ‘officiële ontwikkelingshulp’.
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 De focus ligt op regionale ontwikkeling, samenwerking in een bepaalde regio en/of rond een 

bepaalde thematiek, in afstemming met de overheid.4

 De meerwaarde ligt in de samenwerking met zowel overheid als civiele actoren, het facilite-

ren van de interactie en samenwerking tussen verschillende overheidsniveaus en de civiele 

maatschappij, het investeren in beleidsontwikkeling, het opbouwen van goede (participatie)

praktijken met de overheid en een meer integrale benadering. 

De provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen zetten in op partnerschappen met regio’s in het Zuiden. Ze 

willen daarmee de bestuurskracht versterken in Noord en Zuid. Deze partnerschappen zijn duurzaam en pro-

cesmatig en worden meestal mee gedragen door erkende ngo’s5.

De provincie Vlaams-Brabant kiest voor duurzame en in de tijd afgebakende projecten, die uitgaan van de 

sterktes van de eigen provincie, in partnerschap met ngo’s, privésector en kennisinstellingen in Noord en Zuid.

De provincie West-Vlaanderen opteert voor een combinatie van beide pistes: ondersteunen van projecten en 

deze waar mogelijk inbedden in een regiowerking. 

De provincie Limburg ondersteunt 4de-pijlerprojecten6 van Limburgers of Limburgse organisaties in het Zui-

den. De nadruk ligt op duurzame ontwikkeling, betrokkenheid en empowerment van de mensen in het Zui-

den. Maar met een link in Limburg, werkt zij ook hier aan betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Ondersteuning van 4de-pijlerorganisaties
De Vlaamse provincies investeren in het financieel7 en inhoudelijk ondersteunen van projecten 

van 4de-pijlerorganisaties. Deze ondersteuning geeft niet alleen groeikansen aan kleinschalige, 

persoonlijke en innoverende projecten in ontwikkelingslanden, maar vergroot ook het draagvlak 

voor internationale solidariteit. Hiermee spelen de provincies in op de vermaatschappelijking van 

de sector. 

De provincies zijn sleutelpartners van het 4de-pijlersteunpunt voor vorming, uitwisseling en capa-

citeitsversterking van 4de-pijlerorganisaties (in synergie met het Vlaams beleid). Dankzij deze ver-

schillende vormen van effectieve ondersteuning van initiatieven in het Zuiden kunnen de provin-

cies internationale solidariteit een gezicht geven. De volgende jaren willen de Vlaamse provincies 

verder werk maken van de ondersteuning van dergelijke partnerschappen, en de herkenbaarheid 

en mogelijkheden rond expertise-uitwisseling en vorming vergroten, over de sectoren heen. Hier-

bij willen we samen met de 4de-pijlerorganisaties zoeken naar een betere vertegenwoordiging van 

de groeiende groep mensen in diaspora.

4 Een aantal niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) investeren ook in regionale ontwikkeling, maar meestal vanuit de 
civiele maatschappij.

5 Niet-gouvernementele organisaties.
6 De 4de pijler is een verzamelnaam voor burgers en organisaties die zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking, naast de 

‘traditionele’ ontwikkelingsactoren, zoals overheden (1e en 2e pijler) en ngo’s (3e pijler).
7 De provincies zijn in Vlaanderen de grootste subsidiegever van de 4de-pijlerorganisaties.

Ondersteuning van lokale besturen in de ontwikkeling van een lokaal 
Noord-Zuidbeleid
Via advies, vorming en uitwisseling zetten de provincies in op capaciteitsversterking van gemeen-

tebesturen voor de uitbouw van een lokaal Noord-Zuidbeleid.

Aanvullend aan het Vlaamse beleid bieden de provincies financiële ondersteuning voor het uitbou-

wen van lokale/bovenlokale sensibiliseringsprogramma’s. Voor de ondersteuning van gemeente-

besturen wordt samengewerkt met 11.11.11., dat zich vooral toelegt op de ondersteuning van het 

lokale middenveld (GROS 8). Via een gediversifieerde procesmatige aanpak, die rekening houdt met 

de verscheidenheid van de gemeenten, wordt een maximaal aantal gemeenten bereikt. Belangrijk 

is daarbij dat zowel de besturen als de civiele samenleving betrokken worden. De provincies en 

11.11.11 werken in nauw overleg met VVSG voor een complementaire aanpak. Bij de ondersteuning 

van gemeenten wordt ook ingezet op de uitbouw van intergemeentelijke samenwerkingsverban-

den en op een geïntegreerde aanpak, waarbij linken gelegd worden over beleidsdomeinen heen. 

Samen met onze partners ontwikkelen we instrumenten om ook lokaal concreet aan de slag te 

gaan in het kader van de SDG’s.

Educatie voor duurzame ontwikkeling (SDG 4)
De provincies werken aan een draagvlak voor internationale solidariteit en duurzame ontwikke-

ling. Ze zetten daarbij in op hun voorbeeldfunctie, op educatie en op evenementen: 

 optimaal invullen van de voorbeeldfunctie op het vlak van internationale solidariteit, ontwik-

kelen van partnerschappen om in te spelen op de SDG’s: fair trade, duurzaam aankoopbeleid, 

ethisch beleggen…, en vanuit de eigen praktijkervaring, modellen en methodieken aanreiken 

voor lokale besturen. Vanuit de voorbeeldfunctie inspireren en ondersteunen.

 stimuleren en ondersteunen van scholen in hun wereldburgerschapeducatie, als structurele 

partners in het federale educatieprogramma ‘Kleur Bekennen’ en/of door de ondersteuning 

van mondiale activiteiten van het onderwijs. Afstemming met de onderwijssector (Vlaamse 

bevoegdheid) kan bijdragen tot een betere integratie van mondiale vorming in het onderwijs. 

 ondersteunen en/of zelf organiseren van Noord-Zuidevenementen en initiatieven met lokaal 

en bovenlokaal karakter, zoals bijvoorbeeld het Filmfestival van MOOOV vzw in de provincies 

Antwerpen en West-Vlaanderen9 of het Afrikafilmfestival in Vlaams-Brabant en Limburg, ‘Laat 

je strikken voor de wereld’ in Limburg, ondersteuning van (boven)lokale samenwerkingsver-

banden gericht op inbedding van mondiale thema’s in de gemeenten in Oost-Vlaanderen… 

Interbestuurlijke samenwerking, afstemming met de sector,  
beleidsontwikkeling 
De provincies zetten in op acties die complementair en versterkend zijn aan het lokaal, Vlaams 

en federaal beleid inzake ontwikkelingssamenwerking. Overleg met de sector, ontwikkelen van 

gezamenlijke initiatieven, eigen vormingsmomenten/tentoonstellingen/debatten rond bepaalde 

8 Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking
9 Het ‘Mooov-filmfestival’ toont in verschillende steden films ‘met zicht op de wereld’.
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de sector. Vanuit hun bovenlokale perspectief, hun inzichten in de lokale realiteit en afstemming 

met de sector kunnen de provincies een belangrijke bijdrage leveren tot beleidsvorming.

De optimalisering van de interbestuurlijke samenwerking10 is een prioriteit voor de volgende jaren. 

Uitgaande van ieders sterkten en eigenheden zou men moeten komen tot meer complementari-

teit, meer efficiëntie en sterker gediversifieerd beleid, dat o.m. in ondersteuning op maat voorziet 

voor alle gemeenten. Interbestuurlijk overleg tussen de verschillende bestuursniveaus is hier een 

eerste vereiste. Daarnaast wordt ook het stimuleren van een integrale en toekomstgerichte aanpak 

voor het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen een uitdaging binnen elk bestuur.

10 Tussen alle betrokken bestuursniveaus (de federale en Vlaamse overheid, de provincies en de gemeenten).

Provinciale recreatie- en groendomeinen

Accent op de publieksgerichte 
werking

KERNAMBITIE:

De vijf Vlaamse provinciebesturen beheren samen 53 recreatie- en groendomeinen met een pu-

blieksgerichte werking. Ze verwelkomen jaarlijks ongeveer 10 miljoen bezoekers. 

Deze provinciale domeinwerkingen zullen zich rond vier kerntaken profileren:

 aanbieden van een duurzaam en voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk recreatie-

aanbod, van laag- tot hoogdynamisch;

 ontwikkelen van een brede educatieve functie, in het bijzonder rond de thema’s milieu en 

natuur;

 zoeken en realiseren van synergie tussen recreatie en andere beleidsdomeinen - toerisme, 

landschapszorg, zorg voor onroerend erfgoed, (sociale) economie e.a. - met het oog op de 

creatie van een zo groot mogelijke maatschappelijke meerwaarde;

 ontwikkelen van de provinciedomeinen als regionale ankerpunten en opnemen van een bre-

dere  gebiedsgerichte functie, minstens in de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van hun 

streek. 

De provinciedomeinen willen zich ook uitdrukkelijk - over de provinciegrenzen heen - opstellen 

als een samenhangende en dynamische sector. Ze stellen zich vandaag tot doel gemeenschappe-

lijke visies op relevante thema’s te ontwikkelen, o.a. veiligheid en (sociale) toegankelijkheid. Als 

speerpunt hierin hebben zij de ambitie om regelmatig gezamenlijk professionele samenkomsten 

en publieksgerichte activiteiten te organiseren. Zo willen zij de bekendheid van én het draagvlak 

voor het provinciale bestuursniveau bij een zeer groot publiek versterken. 

Eigenheid van de provinciedomeinen
De provinciedomeinen tellen een totale oppervlakte van meer dan 5.000 ha en stellen rechtstreeks 

meer dan 1.000 medewerkers tewerk. Het recreatieaanbod varieert per domein: van uitgespro-

ken laagdynamische recreatie - wandelen, fietsen, natuurbeleving - tot hoogdynamische recreatie, 
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provinciedomeinen beide vormen van recreatie. Op heel wat plaatsen wordt actief ingezet op na-

tuurbeleving door o.a. een milieu-educatieve werking. De domeinen zijn doorgaans, weliswaar via 

diverse organisatievormen, exclusief in beheer van de provinciebesturen. Vele domeinen werden 

door provinciebesturen zelf aangekocht en ingericht, een aantal werd overgenomen van andere 

bestuursniveaus (lokale besturen, Sport Vlaanderen). 

Hoewel provinciedomeinen over provincies heen variëren in strategie, aanbod en werking, delen 

ze wel allemaal gemeenschappelijke waarden. Deze zijn specifiek gebundeld voor provinciedomei-

nen en maken het verschil uit met andere recreatieve instellingen.

Provinciedomeinen hebben een publieksgericht karakter. Ze zijn toegankelijk voor een ruim pu-

bliek dat er een laag- of hoogdynamisch recreatieaanbod vindt, of een combinatie van beide. 

Provinciedomeinen hebben een regionaal bereik. Enkele toplocaties trekken ook ruimer bezoekers 

aan. Provinciedomeinen zijn ingebed in hun omgeving via netwerking, samenwerkingsverbanden 

en recreatieve routestructuren. 

Provinciedomeinen hebben een centrumfunctie in een ruimer toeristisch/recreatief beleid. Recre-

atieve routestructuren komen er toe. Doortrekkers of toeristen kunnen er verblijven in trekkers-

hutten, op campings, paalcampings e.a. Horecafaciliteiten zijn rust- en genietpunten, zowel in het 

domein als voor een ruimere omgeving. Recreatie-, natuur- en erfgoedaanbod trekt bezoekers uit 

een ruime omgeving aan. 

Provinciedomeinen hebben een sociaal karakter. Dit uit zich o.a. in de democratische tarieven. 

Sommige domeinen zijn trouwens - gezien hun aard (vnl. groendomeinen) - gratis toegankelijk. 

Betalende domeinen hebben voordeeltarieven voor kansengroepen. Provinciedomeinen hanteren 

sociale tewerkstellingsformules in eigen beheer en/of in uitbesteding. 

Provinciedomeinen vervullen een voorbeeldfunctie in verschillende beleidsdomeinen. Ze leggen 

zich toe op duurzaam of ecologisch parkbeheer. Ze beheren cultuurhistorische landschappen, 

dragen zorg voor monumenten en gebouwen. Ze spelen een rol in het aanleren van natuur- en 

 milieuwaarden. 

Provinciedomeinen zijn etalages voor het ruime provinciale beleid. Verschillende beleidsdomeinen 

komen er samen: recreatie, toerisme, milieu, erfgoed, (sociale) economie e.a. Jaarlijks hebben on-

geveer 10 miljoen bezoekers de kans om hiermee passief of actief kennis te maken. 

Opportuniteiten voor het beleidsdomein ‘provinciedomeinen’
Provinciedomeinen zijn een sterk provinciemerk met een groot publieksbereik en een hoge imago-

waarde. Toekomstige strategieën gaan uit van minstens een continuering van het huidige beleid 

op het vlak van werking, investeringen en tewerkstelling. Daarnaast onderzoeken de provincies, 

op basis van de hoger geciteerde kernwaarden, via eigen beleid of in samenspraak met andere 

bestuursniveaus, een uitbreiding van de bestaande provinciedomeinen of van de provinciale do-

meinportefeuilles. 

Raakpunten met een toeristisch regionaal, provinciaal of Vlaams beleid worden verder onderzocht 

en uitgewerkt. De grote bezoekersstromen hebben hierbij het voordeel van de macht van het 

getal en werden tot nu toe niet gevaloriseerd in het adagio ‘toerisme is economie’. In de provin-

ciedomeinen vervaagt het onderscheid recreatie/toerisme. Integendeel: beide versterken elkaar en 

scheppen kansen voor verdere groei. 

Provincies zijn per definitie streekbesturen met een gebiedsgerichte werking. De rol van provin-

ciedomeinen in deze kerntaak bleef tot nu toe vaak onderbelicht. Ze wordt verder uitgewerkt in 

functie van elk afzonderlijk provinciaal beleid ter zake. 

Provincies zetten de communicatiemeerwaarde van de eigen domeinen sterker in om hun toekom-

stige grondgebonden rol bij het grote publiek kenbaar te maken en voortdurend te bevestigen. 

Een interprovinciaal initiatief - bijv. Week van de provinciedomeinen - is hierbij een katalysator. 
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Provinciaal onderwijs

Betaalbaar en zorgzaam provinciaal 
onderwijs in goed uitgeruste scholen 
en centra

HET PROVINCIAAL ONDERWIJS HEEFT VIER GROTE AMBITIES:

Leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers hun talenten maximaal laten ontwikkelen.

Een warme organisatie zijn waar iedereen zich goed voelt.

Dé kwaliteitsreferentie en partner zijn voor bedrijven en andere professionele organisaties.

Pionier zijn op het vlak van innovatie.

Onderwijs inrichten
Het Provinciaal Onderwijs biedt pluralistisch, kwaliteitsvol en 

betaalbaar onderwijs dat flexibel inspeelt op hedendaagse 

ontwikkelingen en regionale eigenheden. Professionele me-

dewerkers staan borg voor een brede persoonlijke ontwikke-

ling van de leerlingen en cursisten in nauwe samenwerking 

met alle belanghebbenden.

Provinciale scholen en centra zetten in op innovatie in een eigentijdse infrastructuur. Ze werken 

met dynamische leermiddelen en methodieken en hebben bijzondere aandacht voor welzijn, milieu 

en duurzaamheid. Ze garanderen een inspirerende en motiverende leer-, leef- en werkomgeving.

Provinciale scholen en centra respecteren de eigenheid van het individu, waarderen inzet, betrok-

kenheid en creativiteit. Ze streven naar het welbevinden van elke persoon en versterken de aanwe-

zige talenten. Ze bieden kansen en uitdagingen voor iedereen.

Het provinciaal onderwijs bereidt zijn leerlingen voor op de arbeidsmarkt en/of het hoger onder-

wijs en inspireert hen tot levenslang leren. Hetzelfde doen ze met volwassenen die een tweede 

kans grijpen om een diploma secundair of hoger onderwijs te behalen.

De verdere uitbouw van het arbeidsmarktgericht onderwijs in specifieke investeringsintensieve 

studierichtingen en opleidingen behoort tot de kerntaken van het provinciaal onderwijs. Dit en-

gagement moet het voortbestaan van die arbeidsmarktgerichte studierichtingen en opleidingen 

garanderen en moet het rendement van het onderwijs bevorderen. De provincies hebben aandacht 

voor investeringen die de verdere uitbouw verzekeren van onder meer het technisch en beroepsse-

cundair onderwijs, de kwaliteitszorg, de zorgverbreding en de ICT-ondersteuning.

Provinciale scholen en centra zetten vanuit hun pluralistische visie samenwerkingsverbanden op 

met onderwijsinstellingen van andere netten en werken samen met de bedrijfswereld.

Flankerend onderwijsbeleid
Het Vlaamse bestuursniveau bekleedt per definitie de voornaamste beleidsrol inzake onderwijs en 

flankerend onderwijsbeleid en hoewel onderwijsbeleid Vlaams is, krijgt het voor een groot deel 

gestalte op regionaal niveau. Opleidingsverstrekkers in de verschillende onderwijsniveaus dienen 

immers hun aanbod onderling af te stemmen, synergie tussen onderwijs en arbeidsmarkt dient 

regionaal tot stand te komen en het individu dat een opleiding zoekt dient wegwijs gemaakt te 

worden in het regionale opleidingsaanbod.

Op dit regionale niveau bevinden zich de provincies als verkozen regionale overheden die boven-

dien een onderwijsbeleid voeren dat is afgestemd op het Vlaamse onderwijsbeleid. De provincies 

zijn hiervoor goed geplaatst vanwege hun kennis van en verankering in de lokale en sublokale 

realiteit. Door hun fysieke werkingsgebied en vanuit de veelheid aan inhoudelijke opdrachten heb-

ben de provincies als organisatie een uniek beeld van actoren, netwerken en initiatieven die zich 

ontplooien. Vanuit dit ‘helikopterperspectief’ hebben de provincies de mogelijkheid om een beleid 

te ontwikkelen dat complementair is met bestaande activiteiten en initiatieven van de Vlaamse 

overheid, gemeenten of andere instanties.

Het provinciaal flankerend onderwijsbeleid richt zich direct of indirect tot alle onderwijsverstrek-

kers in de provincie en wordt verder uitgebouwd rond thema’s die raakvlakken hebben met ge-

westbevoegdheden, zoals:

 de afstemming onderwijs-arbeidsmarkt;

 de promotie van het technisch en beroepsonderwijs;

 tegengaan van ongekwalificeerde uitstroom.
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E-government

Provinciaal Optimaal Digitaal

Vlaanderen levert al heel wat inspanningen, met onder andere het hefboombudget ‘Vlaanderen 

Radicaal Digitaal’ en haar agentschap ‘Informatie Vlaanderen’, om de lokale overheden in hun di-

gitalisering te ondersteunen. De kennis die de provincies hebben van de lokale overheden op hun 

grondgebied, is een essentiële meerwaarde voor complementaire extra ondersteuning die wordt 

opgebouwd in samenwerking met en op maat van deze overheden. Hierbij kan de provincie beroep 

doen op artikel 2 §2 2° van het Provinciedecreet: “Ondersteunende taken verlenen op verzoek van 

andere overheden.”

Ondersteunende rol van de provincies
Informatie en informatiebeheer, digitale transacties, ICT-infrastructuur… winnen op alle over-

heidsniveaus aan belang. De federale en, vooral, de Vlaamse overheid heeft zeer duidelijke doel-

stellingen geformuleerd rond digitale dienstverlening met het ‘Vlaanderen Radicaal Digitaal 

2020’-programma. Meer dan ooit dienen lokale overheden in te zetten op de digitalisering van 

hun processen. Zo kunnen ze de efficiëntie verhogen, kosten drukken en meer klantvriendelijke 

dienstverlening aanbieden.

De doelstelling is snel uitgesproken, de weg ernaartoe is geen evidentie. Veel overheden zijn niet 

klaar voor de digitale sprong, hebben hun informatiehuishouding niet op orde, werken volgens 

omslachtige processen… Zij zien heel wat belemmeringen (middelen, expertise…) om de doelstel-

lingen effectief te kunnen behalen.

De ondersteuning die de provincies aan de lokale overheden kunnen aanbieden is gebaseerd op 

een aantal kernwaarden. Deze waarden zijn belangrijk ten opzichte van de ondersteuning die ge-

leverd kan worden door andere instanties in de openbare sector en daarbuiten. 

De ondersteuning is gebaseerd op:

 onafhankelijkheid (ten opzichte van leveranciers, hogere instanties, lokale instanties);

 betrouwbaarheid (continuïteit, overheid naar overheid, schaalbaar);

 een eenduidige intermediaire rol (gebiedsdekkend, coördinerend, met de expliciete bevoegd-

heid om regionale initiatieven te nemen);

 een participatorische insteek (samen met de lokale overheid, op vraag van de lokale overheid, 

met respect voor de autonomie van de lokale overheid);

 een unieke expertise (van operationeel tot beleidsmatig).

Enkele kenmerkende voorbeelden van ICT-gerelateerde ondersteuning zijn:

 ICT-gerelateerde profielen uitbesteden aan lokale overheden: ICT-consulent, GIS-operator, 

veiligheidsconsulent, projectmanager;

 overheidsopdrachten samen mogelijk maken;

 doorlichtingen van de ICT en de maturiteit met begeleiding om tekortkomingen op te lossen;

 …

De provinciebesturen vormen een unieke meerwaarde in digitalisatieprocessen bij lokale  besturen, 

zoals de Digitale Bouwaanvraag (Omgevingsloket), digitaal tekenplatform, toegangsbeheer, Ge-

bouwenregister…Hierbij vormen de provincies de ideale brug tussen Vlaanderen en de lokale 

overheden, tussen het eerste idee en de feitelijke implementatie, tussen de generieke aanpak die 

Vlaanderen kan leveren en de oplossingen op maat die de lokale overheden nodig hebben.

De provinciebesturen versterken hun ondersteuning nog door elkaars expertise optimaal te ge-

bruiken en door, waar nodig en mogelijk, effectief samen te werken, met respect voor elkaars 

autonome werking.

Provincies in cijfers
Vanuit hun steunpunten (sociale) planning leveren de provincies instrumenten die de basis kunnen 

leggen voor een planmatig en doeltreffend beleid, en dit zowel voor beleidsmakers en medewer-

kers van lokale besturen, als voor lokale en regionale organisaties. Cijfers vormen hier de basis. De 

provinciale steunpunten verzamelen, actualiseren, analyseren en ontsluiten heel wat cijfers van 

diverse gegevensbronnen (Rijksregister, VDAB, Kind & Gezin, departement Onderwijs…). De gege-

vens worden altijd (tot op een zeer fijnmazig niveau) gekaderd in nota’s, omgevingsanalyses, dos-

siers en rapporten. Er wordt ook op maat ingegaan op vragen. Dit kan gaan om specifieke cijfers of 

kaarten op maat, maar ook om een bepaalde methodologie te leveren.Er wordt ook interprovinci-

aal nauw samengewerkt, rond:

 aanvragen, verwerken en interpreteren van data per gegevensbron;

 uitwisseling van informatie en werkwijzen en uitbouw van een basisinstrumentarium en een 

basismethodiek;

 structurele samenwerking en afstemming met andere overheden en gegevensleveranciers;

 vertegenwoordiging bij de Vlaamse overheid(sdiensten) en andere actoren op het terrein;

 uitwerking van gemeenschappelijke projecten;

 promotie van de werking bij sectorale partners en overkoepelende instanties.

In 2015 werd een gemeenschappelijke beheers- en presentatietool geïmplementeerd, die raadpleeg-

baar is via www.provincie.incijfers.be. De grote uitdaging voor de volgende jaren bestaat erin om 

deze tool uit te breiden met grondgebonden thema’s, zodat www.provincie.incijfers.be uitgroeit tot 

een horizontaal planningsinstrument op maat van de nieuwe taakstelling van de provincies.

http://www.provincie.incijfers.be
http://www.provincie.incijfers.be
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Het is de hernieuwde ambitie van de provincies om de lokale besturen verder in hun GIS-werking te bege-

leiden. Als intermediair niveau, met grondgebonden taakstelling, zijn de provinciebesturen al lange tijd een 

natuurlijke GIS-partner voor de lokale besturen.

De provincies zijn de partner voor de versterking van de geo-werking 
van lokale besturen
Geografische Informatiesystemen (GIS) zijn intussen hun ‘eiland’-werking ontgroeid. De focus ver-

schuift stilaan van kaarten en toepassingen, naar Geografisch Informatiebeheer. Als transversaal 

beleidsinstrument overstijgt en verbindt GIS de ‘klassieke’ beleidsdomeinen.

Vlaanderen focust de komende jaren sterk op het verbeteren van interbestuurlijk gegevensverkeer.  

80 % van de gegevens bij de overheden heeft een geografische component. Lokale besturen krijgen 

alsmaar meer taken en verantwoordelijkheden m.b.t. het beheer en het gebruik van geo-informatie.  

De steden en gemeenten spelen onder andere een centrale rol in de opbouw en het bijhouden 

van bestaande en toekomstige authentieke geografische gegevensbronnen, zoals het CRAB (Cen-

traal Referentieadressenbestand), het GRB (Grootschalig Referentiebestand), het wegenregister, 

het gebouwenregister, het vergunningenregister, het register voor planologische stedenbouwkun-

dige informatie... Deze authentieke gegevensbronnen zijn op hun beurt onmisbaar in een aantal 

interbestuurlijke processen die alsmaar meer digitaal verlopen (bijv. digitale bouwaanvraag/omge-

vingsloket). 

Als intermediair niveau met grondgebonden taakstelling zijn de provinciebesturen al lange tijd 

een natuurlijke GIS-partner voor de lokale besturen. Hieronder een overzicht waarom de provincies 

bijzonder goed geplaatst zijn om deze partnerrol structureel in te bedden en verder uit te bouwen.

 De interne GIS- (en ICT-)diensten geven ondersteuning aan provinciale processen die gelijk-

aardig zijn aan de processen bij de lokale besturen (bijv. planinformatie uitwisselen via het 

Digitaal Platform voor Uitwisseling Stedenbouwkundige Informatie) of nauw aansluiten bij 

de processen bij de lokale besturen (bijv. beleidsvoering Trage Wegen). De provincies hebben 

kant-en-klare GIS-ervaring die direct inzetbaar is bij lokale besturen.

 De provincies staan in nauw contact met de lokale besturen vanuit diverse domeinen (GIS, 

Mobiliteit, Milieu, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, Waterbeleid…). GIS-ondersteuning 

vanuit de provincies kan gebeuren op basis van een doorgedreven kennis van de inhoudelijke 

processen bij de lokale besturen.

 De provinciebesturen zijn als intermediair niveau sterk vertegenwoordigd in diverse werk- en 

stuurgroepen die ook van belang zijn voor de GIS-werking van lokale besturen. De provincies 

hebben een uniek overzicht op de regelgeving, tot en met de feitelijke implementatie bij de 

verschillende bestuursniveaus. 
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Gebiedsgerichte 
werking
In de hoofdstukken hiervoor brachten we de ambities van de provinciebesturen per beleidssector 

in kaart. Zo kreeg je een duidelijke en hedendaagse invulling van wat artikel 2 van het Provinciede-

creet beschrijft als ‘bovenlokale taakstelling’. 

Bij het doornemen van de ambitienota wordt duidelijk dat het rendement van de kerntaken van de 

provincies in belangrijke mate tot uiting komt in combinatie met wat eveneens in art. 2 omschreven 

wordt als ‘gebiedsgericht werken’.

Maar wat verstaan we onder ‘gebiedsgericht werken’? Er is een veelheid aan definities, maar de 

kernidee is dat het een methodiek is waarbij men op zoek gaat naar een aanpak voor complexe en 

gebiedsspecifieke problematieken. Via hun verantwoordelijkheden inzake de omgevingsvergun-

ning, planologie, waterlopenbeheer en als eigenaar van de provinciedomeinen kunnen bijvoor-

beeld de provincies krachtdadig vormgeven aan een geïntegreerd beleid op vlak van natuur, milieu 

en landschappen. Doordat de problemen bovendien niet overal dezelfde zijn, noch in dezelfde 

mate voorkomen, is er evenzeer nood aan een ‘beleid op maat’ en ‘samenwerking met andere be-

sturen’, zonder te verzanden in nieuwe vaste structuren.

Hoe gaat men tewerk? 
De provincies gaan daarbij op zoek naar beleidsvormen waarin overheden vanuit verschillende 

sectoren en niveaus, al dan niet met private actoren, in horizontale verhoudingen via onderhande-

lingen en overleg naar oplossingen voor een concrete gebiedsproblematiek streven.

Enkele voorbeelden illustreren duidelijk wat gebiedsgericht werken is, hoe het vorm krijgt en wat 

de meerwaarde ervan is. 



 67  Voorbeelden  
van Gebiedsgerichte 
projecten

Provincie Antwerpen
 De Kanaalkant 

Wonen en werken rond het Albertkanaal
Langs het Albertkanaal in Merksem, Deurne, Schoten en Wijnegem ligt het tweede grootste 

bedrijventerrein van de provincie Antwerpen. Het is ook een buurt waar heel wat mensen 

wonen. De combinatie van werken en wonen maakt dat fiets-, auto- en vrachtverkeer er de 

weg delen, met ingewikkelde verkeerssituaties tot gevolg. Daarom heeft de provincie Ant-

werpen een gebiedsgericht toekomstplan uitgestippeld voor een leefbare en vlot bereikbare 

Kanaalkant. 

De Kanaalkant, een strategische keuze 
In het gebied zijn er circa 400 ha aan economische activiteiten opgelijst. Daarmee is de Kanaalkant, 

na de haven, het tweede grootste bedrijventerrein in de provincie Antwerpen. Het gebied vormt 

een poort tussen het havengebied en het hinterland. Het is dus een gebied met groot economisch 

belang. Door zijn strategische ligging oefent de Kanaalkant een enorme aantrekkingskracht uit 

op bedrijven. Ze kunnen goederen verschepen via het Albertkanaal. Meer vervoer over het water 

betekent minder vrachtwagens die de files moeten trotseren. De Kanaalkant ligt net naast de Ant-

werpse haven, maar moet niet voldoen aan dezelfde strenge voorwaarden. Het bedrijventerrein 

wordt gekenmerkt door historisch verouderde bedrijfsgebouwen, een relatief beperkt gebruik van 

het kanaal, een verwaarloosd en ongeordend openbaar domein.

De Kanaalkant ligt in sterk verstedelijkt gebied. Dat zorgt voor een diversiteit van functies en ge-

bruikers. Naast bedrijven en woningen telt de Kanaalkant ook onder meer scholen en sportclubs. 

Al die functies genereren heel wat verkeer. Nagenoeg de volledige ruimte in de Kanaalkant is be-

nut, er is maar weinig beschikbare ruimte over. Bovendien is de invulling van die ruimte zeker niet 

optimaal. Dat zorgt voor druk op het ruimtegebruik en creëert een tweestrijd tussen bedrijven en 

wonen. Zo moeten heel wat vrachtwagens hun weg banen langs de woonstraten om naar de snel-

wegen te gaan. Hierdoor krijg je een druk op de wijken én op de bedrijven die hun activiteiten niet 

naar behoren kunnen uitvoeren. 

Het begin van de Kanaalkant
De Vlaamse Overheid heeft het economisch belang van de Kanaalkant vastgelegd in het ’Economi-

sche Netwerk Albertkanaal‘, kortweg ’ENA’. Het netwerk heeft als doel de economische sterkten 

van het gebied op elkaar af te stemmen en de economische groei te stimuleren. 

Een oplossing vanuit een louter economische invalshoek bleek onvoldoende, omdat het bedrij-

venterrein sterk verweven is met het omliggend stedelijk weefsel. De Vlaamse Overheid gaf de 



  68  69  provincie Antwerpen de opdracht voor een gebiedsgericht toekomstplan, bestaande uit een visie 

en een actieplan. 

In 2012 begon de provincie Antwerpen aan deze uitdaging. Samen met de beleidspartners werkte 

ze op 2 jaar tijd een toekomstplan uit en dit is nu volop in uitvoering. 

Samen kiezen voor dezelfde (Kanaal)kant 
Het was belangrijk om vanaf het begin een goede samenwerking op te bouwen met de beleid-

smakers in de Kanaalkant. En dat zijn er nogal wat: 3 districts- en 3 gemeentebesturen, 6 Vlaamse 

administraties en de beheerder van het Albertkanaal. De provincie Antwerpen coördineert dit ge-

biedsgericht toekomstplan. 

Dankzij de vlotte samenwerking is er een goed overzicht over de lopende projecten in en rond de 

Kanaalkant (zoals de Oosterweelverbinding, de verbreding van het Albertkanaal, de tweede spoor-

ontsluiting…). Daarnaast zijn er een aantal lokale en bovenlokale beleidsplannen om rekening mee 

te houden.

Deze bestaande projecten en visies ziet de provincie Antwerpen niet als een obstakel, maar als een 

kans om het project Kanaalkant extra draagkracht te geven. Door verschillende plannen te koppe-

len kunnen de werken op elkaar worden afgestemd en op korte termijn over gemeentegrenzen 

heen worden uitgevoerd. Zo kan de aanleg van de fietsostrade langs het Albertkanaal worden 

uitgevoerd tijdens de verbredingswerken van het Albertkanaal. 

Visie: Ruimtelijke ambitie in 4 krachtlijnen
 Juiste functie op de juiste plaats: Het ene bedrijf is het andere niet. Daarom voorziet het 

toekomstplan een logische plek voor de verschillende soorten bedrijven. Dicht bij de stad mik-

ken we op kleinschalige tot middelgrote bedrijven die goed aansluiten bij de functie wonen. 

Verder weg van de stad kunnen middelgrote en grote bedrijven hun plaats krijgen, alsook 

bedrijven die moeilijk te verenigen zijn met wonen. Daarnaast willen we het gebruik van het 

Albertkanaal stimuleren, zodat het vervoer over het water toeneemt. Meer verkeer op het 

water zal bijdragen aan rustigere wegen.

 Vlot en veilig verkeer: Het gebied krijgt veel verkeer te verwerken. Fiets-, auto- en vrachtver-

keer delen er de weg. Bedrijven moeten makkelijk bereikbaar zijn via een snelle aansluiting op 

de hoofdwegen. Daarnaast is er veel verkeer vanuit de nabije en ruimere omgeving. Dat zorgt 

elke dag voor hinder, files en onveilige situaties. In de Kanaalkant is er nood aan een heldere 

mobiliteitsstructuur. In de toekomst scheiden we de verschillende verkeersstromen, zodat ie-

dereen zich vlot en veilig kan verplaatsen. Om de woonstraten te vrijwaren van vrachtverkeer 

zijn er een aantal verkeerstechnische ingrepen nodig. De bedrijven krijgen een vlotte verbin-

ding, niet alleen voor vrachtwagens, ook voor fietsers. 

 Aangenaam en kwalitatief wonen: Woonwijken die grenzen aan het bedrijventerrein krijgen 

voldoende bufferruimte tussen het bedrijventerrein en de wijk. Het toekomstplan duidt aan 

waar wonen mogelijk is en waar de woonsituatie verbeterd kan worden. Daarnaast wordt er 

naar een geschikte oplossing gezocht voor woonwijken waarvan de woonkwaliteit in de toe-

komst moeilijk te garanderen blijft.

 Aangename en kwalitatieve omgeving: Wie droomt er niet van een mooi uitzicht over water, 

bruggen en groen? Het toekomstplan voor de Kanaalkant wil de eigenheid van het gebied 

in de verf zetten. 

Meer dan een toekomstplan

Afbeelding: gewenste ruimtelijke structuur Kanaalkant

Om de gedragen visie te vertalen naar acties op het terrein was er nood aan een actieplan. Het ac-

tieplan bestaat uit een 45-tal acties die binnen een tijdspanne van 6 jaar, van 2014 tot 2020, worden 

uitgevoerd. Intussen zijn er al een 30-tal acties in uitvoering. 

Rol van de provincie Antwerpen

Luchtfoto POM Antwerpen – kijkrichting Schoten Merksem



  70  71  De provincie Antwerpen vervult een heel duidelijke rol. Als gebiedscoördinator brengt ze visies 

samen en verenigt ze. Ze maakt knelpunten tussen projectpartners kenbaar en bemiddelt om de 

neuzen in dezelfde richting te krijgen. Vanaf het begin was het duidelijk dat het welslagen van het 

project Kanaalkant afhangt van een goede samenwerking, doordachte compromissen en een goed 

oog voor kansen. Tot hiertoe is de opzet geslaagd! 

De uitdaging bestaat erin om de uitgetekende weg voor de Kanaalkant samen verder te bewande-

len, in de richting van een volledige herstructurering en herwaardering voor het gebied. Dit vraagt 

tijd, overleg en inspanning van de partners, alsook communicatie met en naar stakeholders, zoals 

bedrijven en bewoners.

Het einde van dit verhaal is nog niet in zicht, maar de provincie Antwerpen werkt, samen met de 

vele projectpartners, aan een Kanaalkant waar het goed is om te wonen en te werken.

Meer info over de gebiedsgerichte samenwerking in de provincie Antwerpen: 

http://www.provincieantwerpen.be/beleid/gebiedsgericht-beleid/gebiedsgerichte-programma-s.

html 

Provincie Limburg
 ALBERTKNOOP 

Eén van de geslaagde voorbeelden van gebiedsgerichte werking in Limburg is het grensover-

schrijdend strategisch project ALBERTKNOOP.

Doel van het project ALBERTKNOOP is tot een grensoverschrijdende ruimtelijke afstemming te ko-

men voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen ter hoogte van het grensgebied Maastricht-Lanaken. 

Specifiek doel daarbij is de voorbereiding van de ontwikkeling van een grensoverschrijdend bedrij-

venterrein in het resterende open gebied tussen Lanaken en Maastricht. Dit grensoverschrijdende 

bedrijventerrein omvat de aanleg van een bedrijvenzone van ca. 45 ha aan de Nederlandse zijde van 

de grens en ca. 45 ha aan de Vlaamse zijde, aansluitend op het al bestaande bedrijventerrein Euro-

park in Lanaken. Zo ontstaat één groot multimodaal ontsloten grensoverschrijdend bedrijventerrein. 

De grensoverschrijdende afstemming van wederzijdse ontwikkelingsdoelstellingen staat in het 

project altijd centraal. Aan weerszijden van de grens zijn in het verleden namelijk al studies op-

gesteld met soms tegenstrijdige en ruimtelijk niet grensoverschrijdende visies, waardoor verschei-

dene plannen feitelijk niet konden worden uitgevoerd. Om dit te vermijden is gekozen voor een 

gebiedsgerichte aanpak. Daarbij wordt vanuit een ruimtelijke visie vooral aandacht geschonken 

aan gebiedseigen problemen en worden oplossingen aangereikt vanuit de kwaliteiten en poten-

ties van het gebied.



  72  73  In de eerste fase werd het Geïntegreerd Gebiedsgericht Strategisch Plan (GGSP) goedgekeurd door 

de provincieraad van zowel Belgisch als Nederlands Limburg en door de gemeenteraden van Maas-

tricht en Lanaken. De studie over het GGSP ALBERTKNOOP geeft een antwoord op de onderstaan-

de aandachtspunten.

 Er zijn grensoverschrijdende afspraken gemaakt met betrekking tot de verdere ontleming van 

het gebied.

 Er is een gemeenschappelijke visie ontwikkeld op de verdere ontwikkeling van de bedrijvig-

heid en de categorisering van bedrijven.

 Er is een strategie bepaald voor de grensoverschrijdende afstemming van milieunormeringen 

en maatregelen, in het bijzonder inzake de geluidshinder.

 Op het vlak van de grensoverschrijdende verkeersontsluiting reikt de studie oplossingen aan 

voor de micro-ontsluiting van het grensoverschrijdend bedrijventerrein via de weg, zowel op 

korte als op lange termijn. 

 De studie heeft een overeenstemming bereikt voor de aanleg van een groencorridor met een 

recreatieve as (een fietspad) aan de rand van het bedrijventerrein, nl. het Zouwdal. Dit Zouw-

dal wordt landschappelijk opengehouden als groene buffer tussen het wonen in Maastricht 

en de bedrijvigheid op het grensgebied, en ontwikkeld als natuurverbinding. In het licht daar-

van verklaarden alle partijen zich eerder akkoord om een deel van het ENA-gebied (kop van 

het Zouwdal, grenzend aan de wijk Malberg) niet te ontwikkelen als bedrijventerrein.

Voor de follow-up werd een ‘grensmanager’ aangesteld als projectcoördinator. In een aantal werk-

groepen werd het GGSP verder geconcretiseerd tot een inrichtingsconcept, dat door alle ALBERT-

KNOOP-partners en de NV De Scheepvaart werd goedgekeurd. 

Bij het project ALBERTKNOOP wordt strategisch gewerkt volgens de methodiek van geïntegreerd 

gebiedsgericht werken op drie sporen. Spoor 1: lange termijn (het juiste beleids- en planningskader 

opbouwen). Spoor 2: korte termijn (operationele acties voorbereiden, quick wins realiseren). En 

spoor 3: werken aan communicatie en draagvlak. Deze methodiek kan binnen deze context perfect 

zeer gericht worden toegepast.

Uniek aan dit project is de grensoverschrijdende aanpak tussen beide provincies en de gemeentes 

Lanaken en Maastricht. Dit project is dan ook door Ruimte Vlaanderen (tweemaal) erkend als stra-

tegisch project voor de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. 

Deze bestuurlijke samenwerking wordt ook verdergezet in de doorvertaling van het inrichtingscon-

cept in een nieuw ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ALBERTKNOOP, dat kadert in het 

Economisch Netwerk Albertkanaal. Dit planningsproces kon opgestart worden omdat de wijziging 

van het Verdrag aangaande het Cabergkanaal zowel door Vlaanderen als door Nederland werd 

goedgekeurd. Hierdoor werd - mede dankzij de inzet van de Benelux - een belangrijke hypotheek 

op het project gelicht. In samenwerking met de Benelux wordt momenteel ook een beschikking 

rond de geluidszonering voor het bedrijventerrein voorbereid.

In het ambtelijk kernteam werd een ‘engagementsverklaring’ voorbereid. Als complement bij het 

inrichtingsconcept legt deze de engagementen van de ALBERTKNOOP-partners vast in het traject 

en het tijdsperspectief om het inrichtingsconcept ook te realiseren. Deze engagementsverklaring 

werd door de vier betrokken bestuurders ondertekend.

Op 16 december 2016 werd binnen Interreg V het subsidiedossier 2B Connect goedgekeurd. De 

case ALBERTKNOOP maakt deel uit van dit project, meer specifiek voor de aanleg van de groene 

bufferzone in het Zouwdal op het grondgebied van de gemeente Maastricht. Deze realisatie van 

het Zouwdal als natuurverbinding sluit aan op de huidige aanleg van de groenbuffering rond de 

steenfabriek en de bufferzone in uitvoering van de groencompensatie van de leemontginning. Mo-

menteel wordt een bestek opgemaakt voor de verlegging van het fietspad langs het Albertkanaal 

naar de rand van het Zouwdal. Daarnaast gebeurt in dit project ook een grensoverschrijdende mo-

nitoring van de woningmarkt. Doelstelling is woningbouw in Maastricht structureel af te stemmen 

op die in de Belgische buurgemeenten Lanaken en Riemst (en vice versa). 

Men kan stilaan een verschuiving zien in Limburg van meer gebiedsgerichte geïntegreerde projec-

ten zoals de ALBERTKNOOP, naar gebiedsgerichte programma’s, vertrekkend vanuit de deelruimtes 

van het Ruimtelijk Structuurplan provincie Limburg zoals de gebiedswerking voor de Kempische As 

en Haspengouw. Ook zal de gebiedswerking ondersteuning geven aan het vernieuwd sociaal-eco-

nomisch streekbeleid. 

Meer info over het gebiedsgericht project: 

http://www.limburg.be/Limburg/ruimtelijkeordening/ALBERTKNOOP.html 
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Provincie Oost-Vlaanderen
Een aantal illustratieve projecten 

De provincie Oost-Vlaanderen koos voor een korte beschrijving van enkele gebiedsgerichte 

projecten. Op die manier illustreert ze de verschillende facetten en mogelijkheden van het 

gebiedsgericht werken aldaar.

 Gebiedsvisie Maarkebeek 
De Maarkebeekvallei kampt regelmatig met grote wateroverlast. In dit project worden de maatre-

gelen om het overstromingsrisico te verminderen (Riviercontract) gekoppeld aan een gebiedsvisie 

voor de volledige vallei van de Maarkebeek. Naast waterveiligheid komen hierbij ook de ontwik-

kelingskansen voor andere functies in de vallei aan bod, zoals landbouw, landschap, recreatie, 

erfgoed, wonen, natuur… Er wordt vooral gezocht naar win-winsituaties en slimme koppelingen 

van probleemstellingen en kansen. Zo hoopt men de maatschappelijke meerwaarde en ruimtelijke 

kwaliteit van de ingrepen te verhogen.

Speerpunten:

- een studie naar de potenties van ecosysteemdiensten in het gebied (opmaken potentiekaart) 

wordt geïntegreerd in de gebiedsvisie;

- inzetten op een gebiedsgericht participatief planningsproces met o.a. actoren, beleid, bewoners 

en gebruikers van de beekvallei.

http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/ruimtelijke_ordening/Gebiedsgericht/ge-

biedsvisie_maarkebeek/index.cfm 

 Groene Sporen 
De Schelde- en Leievallei en het gebied tussen deze twee rivieren (interfluvium) wordt geconfron-

teerd met een aantal ruimtelijke uitdagingen die de komende jaren alleen maar zullen toenemen: 

verspreide bebouwing, versnipperde open ruimte die wordt doorsneden door allerlei infrastruc-

tuur, een gebrek aan groen... Bovendien zijn er vanuit verschillende sectoren tal van ruimteclaims 

op deze open ruimte.

Het project Groene Sporen zet in op het realiseren van een regionale groenstructuur en een blauw-

groen netwerk dat de diverse natuur- en bosgebieden, open ruimtes, waardevolle landschappen 

en parkgebieden met elkaar verbindt. Het project richt zich in eerste instantie op de blauwgroene 

assen in de regio: de Leie, de Schelde, het Kanaal Bossuit-Kortrijk en hun zijbeken (Gaverbeek, Heu-

lebeek, Maarkebeek, Zwalm...).

Door initiatieven af te stemmen, terreinacties te initiëren en te coördineren, de samenwerking 

tussen besturen te faciliteren en extra financiële middelen te genereren, wordt gewerkt aan de 

realisatie van een regionale groenstructuur. Maar het blauwgroene netwerk van rivieren en beek-

valleien stopt niet aan grenzen. Een grensoverschrijdende samenwerking met Wallonië en Frankrijk 

is hierbij dus een belangrijk speerpunt. 

http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/ruimtelijke_ordening/Gebiedsgericht/groe-

ne_sporen/index.cfm

 Oost-Vlaams kerngebied  
De provincie Oost-Vlaanderen wil de ruimtelijke ontwikkeling van het Oost-Vlaamse kerngebied, 

een netwerk van steden en stedelijke kernen rond Gent, beter op elkaar afstemmen. 

Ze richt hiertoe een open werkatelier op. Daarin werken lokale besturen, intercommunales, ken-

nisinstellingen, mobiliteitsactoren, de vastgoedsector, de regionale landschappen, het middenveld 

en de provincie samen een proactieve strategie uit om het Oost-Vlaamse Kerngebied kwaliteitsvol 

en geïntegreerd te ontwikkelen. Deze gezamenlijke gebiedsvisie moet groei mogelijk maken en de 

omgevingskwaliteit, solidariteit en aantrekkelijkheid van de regio vergroten.
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Bedoeling is om samen te komen tot een mobiliserend toekomstverhaal, concrete demonstratie-

projecten en een nieuwe dynamiek voor de ontwikkeling van de regio.

http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/ruimtelijke_ordening/Gebiedsgericht/ov_

kerngebied/index.cfm 

 Strategisch project Denderland  
Het Denderland wordt geconfronteerd met sterke uitdagingen op het gebied van demografie, mo-

biliteit, economie, open ruimte en klimaat. Deze uitdagingen worden in belangrijke mate bepaald 

door de nabijheid van Brussel en steden als Gent, Doornik, Mons en Charleroi. Deze uitdagingen 

worden best op regionale schaal aangepakt. Maar aangezien de gemeenten in de regio tot drie 

verschillende provincies en twee gewesten behoren, is een regionale aanpak van deze uitdagingen 

niet evident.

Het strategisch project Denderland wil daarom in deze regio een regionaal overlegplatform oprich-

ten voor het stroomgebied van de Dender tussen Ath en Aalst. Dit platform heeft de ambitie om 

ideeën te genereren en discussies te voeden over gebruik en planning van zowel de open ruimte 

als van de stedelijke ruimte binnen het gebied. Via een proces van overleg en samenwerking tussen 

lokale en bovenlokale partners wil men zo een gebiedsgerichte ontwikkeling opstarten.

Binnen het project wordt gewerkt met een kerngroep en thematische werkgroepen. De kerngroep 

met een dynamische samenstelling, stelt het eerste werkingsjaar een doelstellingennota met rea-

listisch actieplan op. De thematische werkgroepen werken de concrete acties uit en starten deze 

ook op.

http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/ruimtelijke_ordening/Gebiedsgericht/strate-

gisch_denderland/index.cfm 

Voor meer info over de gebiedsgerichte samenwerking in de provincie Oost-Vlaanderen:

http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/ruimtelijke_ordening/Gebiedsgericht/ 

Provincie Vlaams-Brabant
 Zennevallei 

Slimme transformatie in de verstedelijkte Zennevallei
In 2015 besliste de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant principieel om meer in te zet-

ten op geïntegreerde, gebiedsgerichte projectwerking. Meer en betere resultaten bereiken 

op het terrein door samen te werken met alle betrokken actoren (zowel binnen het provin-

ciebestuur als met andere partners) vormde daarbij het uitgangspunt. Daarbij werden ook 

een aantal prioritaire gebieden aangeduid. De zuidelijke Zennevallei was er daar één van. 

 Inmiddels werd dit gebiedsgerichte project ook erkend als strategisch project door Vlaanderen.

Vlaams-Brabant werkt de komende drie jaar nauw samen met Beersel, Drogenbos, Halle en Sint-

Pieters-Leeuw en het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. Samen zoeken zij oplos-

singen voor de uitdagingen in de smalle Zennevallei: wateroverlast, groene ruimte, verouderde 

bedrijventerreinen, mobiliteitsproblemen, kernversterking en energievoorziening.

‘Slimme transformatie in de verstedelijkte Zennevallei’ is erkend als strategisch project van 

de Vlaamse overheid. De provincie Vlaams-Brabant levert de projectcoördinator en brengt de 

 Zennegemeenten, het Regionaal Landschap en andere betrokken partners samen om oplossingen 

te zoeken.

Versnippering
Het strategisch project ‘Slimme transformatie in de verstedelijkte Zennevallei’ zet in op het opti-

maliseren en opwaarderen van verouderde infrastructuren en woon- en werkomgevingen in de 

Zennevallei, ten zuiden van Brussel. 

De rivier de Zenne is van oudsher de as waarop de welvaart en ontwikkeling zich in de regio entte, 

met daarop voortbouwend het kanaal, de spoorwegen en de 20ste-eeuwse wegeninfrastructuur. 

Deze infrastructurenbundel ondersteunde de industriële en woonontwikkelingen, maar bracht 

ook een sterke fragmentatie van de ruimte met zich mee die op meerdere locaties fysieke barrières 

vormen. Om de ruimteclaims van vandaag een plaats te geven en de verstening (verharding van de 

oppervlakte) tegen te gaan, zullen we meer moeten doen met dezelfde ruimte.

Het strategisch project wil voor de regio een antwoord bieden op actuele uitdagingen, zoals kli-

maatverandering, demografische groei, versnippering van de ruimte en nood aan zuinig ruimte-

gebruik. Het transformatieproces dat het project beoogt, zet in op vernieuwing en opwaardering 

van de economische structuur en het huidig woonweefsel, en dit met behoud en versterking van de 

waardevolle openruimtestructuren. De transformatie wordt getoetst aan het vernieuwde geweste-

lijk en provinciaal ruimtelijk beleid.
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ners en organisaties samen dit transforma-

tieproces vorm door de uitwerking van de 

3 thema’s hieronder.

1 De infrastructurele en ruimtelijke uit-

bouw van openbaar-vervoersknoop-

punten en het fietsroutenetwerk.

2 De integrale bescherming en verster-

king van het watersysteem van de Zen-

nevallei.

3 De optimalisatie van bedrijventerrei-

nen door zuinig ruimtegebruik en sa-

menwerking met ondernemers.

Er zal ook ruimte gegeven worden aan creatieve en vernieuwende oplossingen door coalitievor-

ming met het middenveld, actoren en organisaties. De samenwerking zal inzetten op concrete 

acties en gebieden om de transformatie van de Zennevallei te realiseren. Een voorbeeld hiervan 

is de stationsbuurt van Lot. Het station maakt deel uit van het Gewestelijke Expresnet en zal dus 

meer frequentie en meer reizigers trekken. Maar er zijn onvoldoende parkeervoorzieningen, er is 

geen logische toegang, vooral aan de achterzijde. Daarom zal binnen het kader van het strategisch 

project samen met de gemeente Beersel en de inwoners een plan voor de omgeving worden uit-

gewerkt. 

De NMBS moet instaan voor de financiering en de uitvoering, dus worden ook zij betrokken. Zo kan 

vanuit een goede samenwerking het hele project op de rails gezet worden. 

West-Vlaanderen
 Kanaalpark Bossuit-Kortrijk 

Kanaalpark Bossuit-Kortrijk in West-Vlaanderen 

 Een ader tussen Schelde en Leie

 Een route van platteland naar stad - of omgekeerd

 Een ruimte tussen natuur, akkers, bedrijvigheid en kanaaldorpen

 Een plek om te ontspannen, te wonen en te werken

In 2011 werd door het provinciebestuur West-Vlaanderen en de intercommunale Leiedal, in nauw 

overleg met de diverse spelers op en rond het Kanaal Bossuit-Kortrijk, een geïntegreerde gebieds-

visie opgemaakt op basis van volgende uitgangspunten: 

 VERBINDEN: het agrarische landschap langs het kanaal als drager voor de recreatieve verbin-

ding en de ecologische verbinding met aangrenzende bosgebieden;

 VERZAMELEN: de kanaaldorpen Knokke, Moen en Bossuit inrichten als ‘dorpen aan het wa-

ter’;

 VERTOEVEN: drie ‘hotspots’ uitspelen als toeristische trekpleisters langs het Kanaal.

Het plan van aanpak bestond uit een waaier aan acties in functie van de recreatieve infrastruc-

tuur (o.a. aanleg van een aantal fietsverbindingen), versterken van natuurwaarden (bijv. bestaan-

de groene voeten in kanaaldorpen uitbreiden en toegankelijk maken), bouwen aan de link met 

het omliggend landschap. Per actie werd overwogen welke actoren als trekker kunnen optreden 

en welke actoren betrokken moesten worden omwille van hun expertise. De acties zijn immers 

gespreid in tijd en de inzet per actie vraagt telkens andere instrumenten. Diverse provinciale dien-

sten werden betrokken bij de uitvoering van het geïntegreerd gebiedsprogramma en er werd een 

duidelijke link gelegd met het Provinciaal Sport- en Natuurcentrum De Gavers in de onmiddellijke 

omgeving van het Kanaal. 

Bij de operationele uitwerking lag de focus in eerste instantie op het opladen van het deelpro-

gramma ‘provinciaal domein Gavers - Kanaal - hotspot Transfo’. Hierbij een beknopte beschrijving 

van het proces. 

Gebiedsprogramma

Kanaal Bossuit-  

Kortrijk

Geïntegreerde 

gebiedsvisie Kanaal 

Bossuit-Kortrijk

Opladen van het  

programma ‘Gavers- 

kanaal-Transfo’ via 

3 sleutelacties



  80 De site Transfo is de voormalige elektriciteitscentrale aan het Kanaal, die via een ambitieus recon-

versieprogramma tot een bruisende hotspot wordt ontwikkeld. Op de agenda staan de invulling 

van de openruimte kamers Gavers-Kanaal, de ontwikkeling van een aanbod voor avontuurlijk spor-

ten en recreëren onder de noemer ‘je Wildste Westen’ (met o.a. een duiktank op de site Transfo) 

en de realisatie van de fietsverbindingen tussen de Gavers en Transfo langs het Kanaal. Voor de 

uitwerking is de samenwerking vereist tussen diverse provinciale diensten en streekactoren, zoals 

de gemeenten Zwevegem, Harelbeke, Deerlijk, W&Z, Toerisme Leiestreek, private partners, land-

bouwers, natuurverenigingen, recreatieve spelers… 

Voor de realisatie van de openruimtekamers De Gavers-Esser is een PRUP opgemaakt inclusief in-

richtingsnota. Naast uitbreiding en ontsluiting van het Provinciaal Sport- en Natuurcentrum De 

Gavers worden in het PRUP ook duidelijke keuzes gemaakt tussen natuur en landbouw (door o.a. 

landbouwgebied te vrijwaren voor grondgebonden beroepslandbouw) en worden recreatieve ver-

bindingen mogelijk gemaakt tussen de Gavers en het Kanaal. 

Uniek is dus het samen sporen van de opmaak van het PRUP en de inrichtingsnota. In de nota wordt 

duidelijk gesteld hoe de ambities van het PRUP op het terrein worden vertaald, wie instaat voor de 

uitvoering, welke timing wordt gevolgd en welk financieringsplaatje eraan vasthangt. De inrich-

tingsnota is opgemaakt in samenwerking met de VLM.

De huidige focus op het deelprogramma Gavers-Kanaal-Transfo illustreert mooi de geïntegreerde 

aanpak: samenwerkingen worden opgezet tussen cultuur - sport - toerisme - landbouw - natuur… 

om te komen tot concrete realisaties waarmee het Kanaalpark op de kaart wordt gezet. 

Voor meer informatie over dit project uit de gebiedsgerichte samenwerking in de provincie 

West-Vlaanderen:

http://www.west-vlaanderen.be/folderkanaalpark
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Nawoord

Versterking van de samenwerking
Dit document geeft je een beeld van de ambities die de Vlaamse provinciebesturen de komende 

jaren wensen te realiseren. Hiermee geven ze inhoud aan hun decretale missie, zoals geformuleerd 

in art. 2 van het Provinciedecreet ‘bovenlokale taakstelling’, ‘ondersteunende taakstelling’ en ‘ge-

biedsgerichte samenwerking’.

Daarnaast wordt maximaal rekening gehouden met de bestuurlijke evolutie die zich in Vlaanderen 

ontwikkelt en waarbij het provinciaal middenbestuur focust op grondgebonden bevoegdheden.

De tekst die je nu in handen hebt, heeft naast de totstandkoming van een inhoudelijke bezinning, 

evenzeer als doelstelling om de samenwerking met de maatschappelijke en bestuurlijke partners 

te versterken.

Vanuit haar vertegenwoordiging in politiek Brussel zal de VVP hiervoor de nodige initiatieven ne-

men, zowel met de vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, als met de politieke 

vertegenwoordiging.

Een gelijkaardige oefening zal uitgezet worden op het provinciale niveau. Want meer en meer 

entiteiten zijn zich aan het organiseren op dit niveau, wat tegelijk een legitimatie is van zijn maat-

schappelijke relevantie. 

De VVP wil uitdrukkelijk iedereen danken bij de uitwerking van de ambitienota en vraagt aan de 

provinciemandatarissen om er werk van te maken!

V.U. Raymond Van Loock, VVP-directeur, Vereniging van de Vlaamse Provincies, 

Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel - www.vlaamseprovincies.be - Secretariaat: tel. 02 512 11 52
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