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6. Dossier Ruimtelijke planning en vergunningen 
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8. Dossier Recreatie- en groendomeinen  

9. En ten slotte: VVP verwelkomt een nieuwe provincieraadsvoorzitter en 2 nieuwe 

gedeputeerden  

 

1. Dossier Binnenland 

 

 VVP neemt standpunt in m.b.t. het dossier 'actieve 

openbaarheid van bestuur' 

Audit Vlaanderen vroeg in een schrijven aan de VVP om standpunt in te nemen mbt het voorstel van 

actieve openbaarheid van auditrapporten. Na bespreking nam de RvB volgend standpunt in: 

‘De Vereniging van Vlaamse Provincies staat positief t.o.v. het voorstel inzake het bevorderen van de 

actieve openbaarheid van auditrapporten zoals uitgewerkt door Audit Vlaanderen. Aansluitend dient 

vermeld te worden dat het principe van ‘openbaarheid van bestuur’ reeds in belangrijke mate ingeburgerd 

is in de werking van de Vlaamse provinciebesturen. Voorliggend voorstel reikt echter een belangrijke 

houvast in de concrete toepassing van de openbaarheid van bestuur. Bij voorkeur wordt de overgang 

naar de actieve openbaarheid van de auditrapporten gelijktijdig uitgerold naar alle bestuursniveaus in 

Vlaanderen, dus zowel naar de lokale en provinciale besturen als naar de Vlaamse overheid in al haar 

geledingen. 

 

Specifiek gaat de appreciatie naar het toevoegen van een inleidende ‘leeswijzer’ bij elk rapport waarin 

naast het formuleren van de (interbestuurlijke) doelstellingen, de methodologie en de aanbevelingen 

enkele duidelijke principes worden vermeld om eventuele misbruiken te voorkomen. De ‘leeswijzer’ wordt 

dus best volwaardig geïntegreerd in elk auditrapport afzonderlijk zodat een lezer die minder vertrouwd is 

met de materie hiervoor geen apart document hoeft te raadplegen. Dat belet niet dat via een link of 

verwijzing nog bijkomende achtergrondinformatie over audits beschikbaar kan worden gesteld. 

Het geformuleerd voorstel sluit aan bij de reeds juridisch verankerde principes als: 



 

• Het bevorderen van de actieve openbaarheid van bestuur en dus het verder schakelen van 

‘passieve’ naar ‘actieve’ openbaarheid van bestuur door het bevorderen van de transparantie 

van het gevoerd beleid op basis van het principe ‘bestuur dicht bij de burger’. Terecht worden 

hierbij enkele uitzonderingen geformuleerd inzake forensische audits en het beveiligen van 

informatie over de persoonlijke levenssfeer of informatie over veiligheidsaspecten die volgens de 

geldende wetgeving niet openbaar kan gemaakt worden. 

• Het deontologisch kader waarin de provinciemandataris haar/zijn mandaat uitvoert 

• Het voorzien van enkele randvoorwaarden om misbruiken te voorkomen. Hierbij dient verwezen 

te worden naar o.m. de principes geformuleerd in de ‘leeswijzer’. 

Het VVP advies werd voorbereid door gedeputeerde An Schevenels, tevens VVP voorzitter, 

gedeputeerde Tom Vandeput, tevens VVP vertegenwoordiger in Audit Vlaanderen en de heer Stefaan 

Desmet, ambtelijk VVP vertegenwoordiger in Audit Vlaanderen. 

 

Voor meer info: https://www.vlaanderen.be/actieve-openbaarheid-van-bestuur  

  

 

 VVP neemt standpunt in m.b.t. het dossier 'erediensten' 

 

In een schrijven vroeg minister van Binnenlandse Aangelegenheden, de heer Bart Somers aan de VVP 

om standpunt in te nemen mbt de financiering van de erediensten door de provinciebesturen, 

kaderend in het voorontwerp van decreet tot regeling van de erkenning van het toezicht op lokale 

geloofsgemeenschapen (…). Ter info: de provinciebesturen zijn op wettelijke basis financieel 

verantwoordelijk voor de Islamietische, Orthodoxe en Kathedrale kerkfabrieken. 

 

In essentie wijst het VVP advies op het feit dat in de voorliggende tekst de provinciebesturen als 

financierende overheid veel te weinig tot geen beleidsmatige zeggenschap hebben in het geheel van 

het beheer van de eredienstbesturen. De louter financierende rol zonder enige mate van beleidsinbreng 

staat daarenboven ook in tegenstelling tot de besluitvorming in het kader van het project ‘Interne 

Staatshervorming’ 2009-2014 waarbij de politiek van het werken met ‘koppelsubsidies’ verworpen wordt. 

Daarnaast stel het VVP advies ook vragen i.v.m. de aanduiding van de financierende overheid per 

erkende eredienst. Het VVP advies stelt dat het o.m. ‘dat het logischer zou zijn dat de gemeenten 

financierende overheid wordt van de Islamitische eredienst. Deze besturen zijn immers zeer lokaal 

ingeburgerd. Hierdoor staat deze eredienst veraf van het provinciaal bestuursniveau qua werkingsgebied 

en past een bovenlokale aanpak hier niet bij.’ (citaat uit het VVP advies) 

 

Daarnaast vraagt de VVP zich af waarom het beheer van de erediensten aanzien wordt als een 

‘gewestbevoegdheid’, terwijl ‘geloof’ op zich inhoudelijk - a fortiori – een persoonsgebonden bevoegdheid 

is… Hierbij dienst verwezen te worden naar het project ‘afslanking van de provincies’ (2014-2019) waarbij 

provinciebesturen niet langer verantwoordelijk zijn voor ‘persoons- en culturele bevoegdheden’. 

De VVP standpuntbepaling is opvraagbaar op het VVP secretariaat. 

  

 

 VVP vraagt structurele betrokkenheid en duidelijk 

afsprakenkader m.b.t. het 'Lokaal Energie- en Klimaatpact'  

https://www.vlaanderen.be/actieve-openbaarheid-van-bestuur


 

Minister Somers en minister Demir lanceren een voorstel voor een Lokaal Energie- en Klimaatpact die ze 

willen afsluiten met de lokale besturen. Dit voorstel bestaat uit een aantal engagementen van lokale 

besturen en een aantal gemeenschappelijke doelstellingen waar Vlaanderen samen met de lokale 

besturen wil aan werken via vier concrete werven.  

 

De provinciebesturen zijn een belangrijke actor in het Vlaams klimaat- en energieverhaal, met enerzijds 

het accent op het bovenlokale, gebiedsgerichte beleid en anderzijds op de ondersteuning van steden en 

gemeenten. Zij zijn, gezien hun ervaring en expertise, uitdrukkelijk vragende partij voor een nauwere 

'interbestuurlijke samenwerking' rond klimaat. De provinciebesturen nemen dan ook graag hun 

verantwoordelijkheid op bij de uitvoering van het 'Lokaal Energie- en Klimaatpact'.  

 

Daarbij wil de VVP waken over een efficiënte taakverdeling. Zo vermijden we dat met de schaarse 

middelen dubbel werk wordt gedaan. Er worden heel wat mooie ambities (werven) in dit pact naar voor 

geschoven. Heel wat van deze taken worden vandaag al opgenomen door provinciebesturen die de 

territoriale coördinatoren zijn van het Burgemeestersconvenant. De VVP richtte zich dan ook tot minister 

Demir en minister Somers in een schrijven.  

  

 

 Ook in Nederland 'regiovorming', maar op een andere wijze... 

 

In Nederland is het begrip ‘interbestuurlijke samenwerking’ reeds lang ingeburgerd. Samengevat het zit in 

de genen van overheidsoptreden gebaseerd op een duidelijke wetgeving inzake ‘interbestuurlijke 

samenwerking tussen Rijk, provinciebesturen en gemeenten. Toegegeven: voor men aan deze manier 

van bestuurlijk handelen kwam, heeft men ook wel een hele weg afgelegd… 

 

De interbestuurlijke samenwerking krijgt momenteel inhoud en vorm via de uitwerking van concrete 

‘regiodeals’: ‘Door middel van Regio Deals pakken het Rijk, regionale overheden, bedrijven, 

kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties gezamenlijk regionale opgaven aan. Het gaat om 

uiteenlopende opgaven, zoals het verzilveren van de groeipotenties van regio’s, het wegwerken van 

sociaal-economische achterstanden, het faciliteren van transities (bijvoorbeeld naar een andere 

economische structuur of verduurzaming), of het verbeteren van de fysieke leefomgeving.' 

 

Voor meer info: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regio-deals 

  

 

2. Dossier Water 

 

 741.000 euro Vlaams geld voor erosiebestrijding in Vlaams-

Brabant  

 

De Vlaamse regering investeert 1.203.380 euro in 19 Vlaamse erosiebestrijdingsprojecten. 8 projecten 

werden voorbereid door de Vlaams-Brabantse erosiecoördinatoren, goed voor een totaalbedrag van 

741.335,31 euro. Deze projecten zijn gelegen in Beersel, Diest, Grimbergen, Liedekerke, Linter, Roosdaal 

en Scherpenheuvel-Zichem. Lees meer 

  

https://www.vvsg.be/Leden/Klimaat/Klimaatpact%20bevraging/Lokaal%20Energie-%20en%20Klimaatpact.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regio-deals
https://pers.vlaamsbrabant.be/741000-euro-vlaams-geld-voor-erosiebestrijding-in-vlaams-brabant


 

 Inspiratiedag over dreigende droogte en waardevol water  

 

De droge zomers waarmee Vlaanderen de laatste jaren werd geconfronteerd, stellen ons voor een nieuw 

en niet te onderschatten probleem. Op 16 maart gaat de provincie Oost-Vlaanderen dieper in op deze 

uitdaging. Wat leren de klimaatvoorspellingen en studie ons?  

 

In de voormiddag is er een algemeen programma, in de namiddag kan je kiezen uit interactieve 

lezingen. De uitnodiging met het programma en de mogelijkheid tot inschrijven voor deze 

digitale inspiratiedag volgen binnenkort. Lees meer 

  

 

3. Dossier Economie  

 

 Interprovinciale werking rond innovatie en lokale economie  

 

In mei 2020 werd in de context van de coronacrisis een oproep gelanceerd voor lokale en provinciale 

besturen om via innovatieve digitale projecten de lokale economie te stimuleren. De projectoproep past in 

het 'Smart City'-programma van EFRO, dat lokale besturen moet stimuleren om maatschappelijke 

uitdagingen aan te pakken met technologie en innovatie. Daarbij is samenwerking met andere overheden, 

kennisinstellingen, bedrijven en de burger essentieel. 

 

Eén van de goedgekeurde projecten is het 'INVEST'-project waarbij de vijf Vlaamse 

provinciebesturen de handen in elkaar slaan voor de uitvoering van een efficiënt en effectief 

detailhandelsbeleid, en de ontwikkeling van een florerend detailhandelsapparaat. Ze willen dit beleid dat 

kernversterking en lokaal kopen als uitgangspositie heeft, meer baseren op slimme data en toepassingen 

om het zo meer onderbouwd, accurater en performanter te maken. Via het project krijgen de gemeenten 

bijkomende data ter beschikking en worden ze geholpen om deze te vertalen naar hun 

detailhandelsbeleid. Ook handelaars zelf zullen gebruik kunnen maken van bepaalde data om zo hun 

verkoop beter te analyseren en performanter te maken of om betere keuzes te maken bij de oprichting 

van een nieuwe winkel of de verhuis van bestaande winkels. POM West-Vlaanderen en de overige 

projectpartners ontvangen voor de uitvoering van dit project 227.600 euro steun vanuit EFRO en 227.600 

euro vanuit Vlaanderen.  

  

 

 Provinciebestuur stimuleert circulaire economie  

 

Het provinciebestuur Vlaams-Brabant start een project waarmee ze ondernemers, die circulaire 

activiteiten ontwikkelen, samenbrengt in een breed netwerk 'Smart Loops' genaamd. Meer en meer zijn er 

immers gevestigde ondernemers, startups en sociale economiebedrijven die circulaire activiteiten 

opzetten. Circulaire economie heeft bovendien een potentieel van 30.000 extra jobs in Vlaanderen tegen 

2030, met een groot aandeel voor laag- en middengeschoolde werknemers. Lees meer 

  

 

4. Dossier Milieu  

 

 74.000 euro voor groene speelplaats in 12 scholen  

https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/waterlopen/inspiratiedag-over-dreigende-droogte-en-waardevol-water.html
https://pers.vlaamsbrabant.be/provincie-gaat-circulaire-economie-stimuleren-via-netwerk-van-ondernemers


 

Het provinciebestuur Vlaams-Brabant investeerde het voorbije jaar 74.013,19 euro in 'Natuur op 

school'. Ze stimuleert hiermee 12 scholen in Bertem, Diest, Landen, Leuven, Londerzeel, Oud-Heverlee, 

Sint-Genesius-Rode, Steenokkerzeel en Tienen om hun site te vergroenen en zo te werken aan meer 

biodiversiteit op en rond hun domein. Lees meer 

  

 

 WALDEN verbindt Brabantse Wouden op basis van een 

interbestuurlijke aanpak 

 

Op initiatief van en samen met de gemeente Oud-Heverlee dienden de gemeenten Huldenberg, Bertem, 

Leuven, het provinciebestuur Vlaams-Brabant en het Agentschap voor Natuur en Bos het project 

'WALDEN'. Het project wil de verschillende Brabantse wouden en valleien verbinden. Vlaams minister van 

Omgeving Zuhal Demir keurde het voorstel eind december goed en kende een subsidie van 300.000 euro 

toe. Lees meer 

  

 

 De Limburgse Contactdag Natuuronderzoek komt naar je toe!  

 

30 jaar geleden werd het Netwerk Natuuronderzoek onder de noemer LIKONA (Limburgse Koepel voor 

Natuurstudie) opgericht. 30 jaar van gedreven natuuronderzoek, door honderden vrijwilligers, met 

honderden activiteiten en tientallen publicaties,... Een klassieke contactdag zit er dit jaar niet in. Het 

provinciebestuur Limburg stelt daarom een alternatief programma voor: 5 avonden op een rij, van 22 

tot en met 27 februari, kan u boeiende lezingen volgen over recent natuuronderzoek, gebracht vanuit de 

verschillende werkgroepen; Elke lezing kan u online volgen en achteraf herbekijken. Schrijf je nu in!  

  

 

 Nieuw bosloket ondersteunt Oost-Vlaamse steden en 

gemeenten voor meer bos 

 

Bossen zijn cruciaal voor de toekomst. Overheden formuleren ambitieuze doelen voor de creatie van 

nieuw bos en extra natuur. Maar tussen droom en daad staan vaak allerlei administratieve en praktische 

obstakels. Om nieuwe bossen snel en vakkundig te helpen realiseren, is het bosloket opgericht. Voortaan 

kunnen steden en gemeenten met alle vragen over bebossing terecht bij het bosloket voor Oost-

Vlaanderen. Dit is een nieuw initiatief van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en de drie Oost-

Vlaamse bosgroepen. Het bosloket informeert, zorgt voor begeleiding op maat of verwijst door naar de 

meest geschikte partner. Lees meer  

  

 

5. Dossier Mobiliteit 

 

 Fiets zet rem op vervoersarmoede 

Samen met onderzoekers van de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel verrichtten Mobiel 21 

en Netwerk Duurzame Mobiliteit onderzoek naar vervoersarmoede. Op basis van de resultaten stelden ze 

niet enkel vijf profielen op van minder mobiele Belgen, maar doen ze ook een aantal concrete 

aanbevelingen voor het bestrijden van vervoersarmoede. Eén van de conclusies is dat in het gebruik van 

https://pers.vlaamsbrabant.be/74000-euro-voor-groene-speelplaats-in-12-scholen
https://pers.vlaamsbrabant.be/walden-verbindt-brabantse-wouden
http://www.limburg.be/Limburg/Natuuronderzoek/Nieuwsberichten/Limburgse-Contactdag-Natuuronderzoek-22-27-februari-2021.html
https://pers.oost-vlaanderen.be/nieuw-bosloket-ondersteunt-oost-vlaamse-steden-en-gemeenten-voor-meer-bos


 

de fiets een gigantisch potentieel schuilt om vervoersarmoede tegen te gaan, zeker in stedelijke gebieden 

waar de afstand tot activiteiten en diensten korter is. Fietsveiligheid en goede fietsinfrastructuur zijn hier 

volgens de onderzoekers cruciaal om mensen actief op de fiets te krijgen; een extra motivatie om blijvend 

in te zetten op een geïntegreerd fietsbeleid als speerpunt van het provinciale mobiliteitsbeleid.  

 

Meer weten? Lees dan het volledige rapport via onderstaande link:  

https://mcusercontent.com/82affa56bc9db44576c51e1a9/files/1d2f57ad-50ac-4ab6-ab21-

8cc5c239c1e7/Onderzoek_vervoersarmoede.pdf 

  

 

 Fietssnelwegen in de kijker in Metro  

 

Op 15 januari verscheen in het dagblad Metro een artikel over de fietssnelwegen, een product vanuit de 

vijf Vlaamse provinciebesturen. 

Meer info vind je op www.fietssnelwegen.be en https://www.facebook.com/fietssnelwegen/ 

 

 

(Bron: Metro media - 15 januari 2021) 

  

 

6. Dossier Ruimtelijke Planning en Vergunningen  

 

 Provincie geeft gunstig advies voor Broeklin in Machelen  

 

Het provinciebestuur Vlaams-Brabant geeft een gunstig advies voor het gewijzigde Broeklin-project in 

het kader van het lopende openbaar onderzoek. Ze vindt dat de wijzigingen het economisch weefsel en 

de duurzame mobiliteit in de zone ten goede komen. Lees meer 

  

https://mcusercontent.com/82affa56bc9db44576c51e1a9/files/1d2f57ad-50ac-4ab6-ab21-8cc5c239c1e7/Onderzoek_vervoersarmoede.pdf
https://mcusercontent.com/82affa56bc9db44576c51e1a9/files/1d2f57ad-50ac-4ab6-ab21-8cc5c239c1e7/Onderzoek_vervoersarmoede.pdf
https://fietssnelwegen.be/
https://www.facebook.com/fietssnelwegen/
https://pers.vlaamsbrabant.be/provincie-geeft-gunstig-advies-voor-broeklin-in-machelen


 

 Ministers en provincie slaan handen in elkaar om ruimtelijke 

uitdagingen in de Dendervallei aan te pakken  

 

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia 

Peeters bundelen de krachten met het provinciebestuur Oost-Vlaanderen om samen de ruimtelijke 

uitdagingen in de Dendervallei aan te pakken. Op 18 december 2020 keurden de Vlaamse Regering en 

de provincie Oost-Vlaanderen daarom de opstart goed van een Territoriaal Ontwikkelingsprogramma 

(T.OP) voor de Dender, inclusief de procedure voor opmaak van een Strategisch Plan Ruimte voor water 

voor de Dendervallei. Lees meer 

  

 

7. Dossier Toerisme 

 

 Westtoer (West-Vlaanderen) investeert in toerisme  

 

De toeristische sector wordt bijzonder zwaar getroffen door de coronacrisis en zal ten vroegste in de lente 

een stabiele en duurzame heropleving kennen. Na overleg met de sector heeft Westtoer (provincie 

West-Vlaanderen) daarom een 'lifeline'-voorstel voor Vlaamse logiesbedrijven en private attracties 

uitgewerkt. Toerisme Vlaanderen en minister voor Toerisme Zuhal Demir reageerden positief op het 

voorstel. Op basis hiervan legde zij een stimulusprogramma voor aan de Vlaamse Regering, dat dit eind 

december principieel goedkeurde. In totaal wordt met dit levenslijn-initiatief via een eenmalige 

projectoproep 30 miljoen euro voorzien om de toeristische sector de nodige financiële ademruimte te 

bieden. Belangrijk is ook dat provinciale en lokale overheden kunnen meestappen in het project of extra 

steun kunnen geven, om zo nog meer bedrijven te helpen. Lees meer 

  

 

8. Dossier Recreatie- en groendomeinen  

 

 De Lilse Bergen nu officieel een provinciaal recreatiedomein 

 

Het recreatiedomein De Lilse Bergen in de Antwerpse Kempen is sinds 1 januari 2021 officieel een 

provinciaal domein, waardoor een belangrijke ambitie uit het bestuursakkoord gerealiseerd werd. De 

gemeente Lille behoudt grote betrokkenheid en inspraak in de werking van het domein. Gedeputeerde 

Jan De Haes: "Het aanbod van De Lilse Bergen blijft zo breed en aantrekkelijk als het altijd was. De 

zwemvijver, speeltuinen en camping worden vanaf nu stelselmatig gerenoveerd en uitgebreid waar nodig. 

Maar deze nieuwe situatie zorgt voor een nog beter domein, waar het nog meer genieten zal zijn." 

 

Voor een overzicht van alle provinciale domeinen per provincie, zie:  

https://mcusercontent.com/82affa56bc9db44576c51e1a9/files/9b261786-278e-420a-b250-

96df4afae045/Overzicht_provinciale_domeinen.pdf 

  
  

 

9. En ten slotte: VVP verwelkomt een nieuwe 

provincieraadsvoorzitter en 2 nieuwe gedeputeerden  

https://pers.oost-vlaanderen.be/ministers-en-provincie-slaan-handen-in-elkaar-om-ruimtelijke-uitdagingen-in-de-dendervallei-aan-te-pakken
https://corporate.westtoer.be/nl/nieuws/30-miljoen-financi%C3%ABle-steun-voor-toeristische-sector
https://mcusercontent.com/82affa56bc9db44576c51e1a9/files/9b261786-278e-420a-b250-96df4afae045/Overzicht_provinciale_domeinen.pdf
https://mcusercontent.com/82affa56bc9db44576c51e1a9/files/9b261786-278e-420a-b250-96df4afae045/Overzicht_provinciale_domeinen.pdf


 

 Jessie De Weyer volgt Huub Broers op als voorzitter van de 

Limburgse provincieraad 

 

We verwelkomen mevrouw Jessie De Weyer die op woensdag 20 januari jl. werd aangeduid als eerste 

vrouwelijke, nieuwe voorzitter van de Limburgse provincieraad. Ze neemt zo de fakkel over van haar 

partijgenoot de heer Huub Broers, die op woensdag 16 december 2020 voor het laatst de provincieraad 

voorzat. Vanuit de VVP wensen we haar heel veel succes met deze spannende uitdaging! Lees meer 

 

Mevrouw De Weyer wordt de nieuwe collega van de heer Kris Geysen (provincie Antwerpen), mevrouw 

Linda De Dobbeleer (provincie Vlaams-Brabant), de heer Christof Dejaegher (provincie West-Vlaanderen) 

en mevrouw Phaedra Van Keymolen (provincie Oost-Vlaanderen).  

  

 

 Nieuwe gedeputeerde in Oost-Vlaanderen én in Vlaams-

Brabant 

 

Ter vervanging van mevrouw Annemie Charlier, werd mevrouw An Vervliet aangesteld tot nieuwe 

gedeputeerde in Oost-Vlaanderen. 

 

Ter vervanging van mevrouw Monique Swinnen, werd de heer Gunther Coppens aangesteld tot nieuwe 

gedeputeerde in Vlaams-Brabant. 

 

VVP dankt de uittredende gedeputeerden voor hun VVP inzet en wensen de nieuwe gedeputeerden veel 

succes met hun nieuw mandaat! 
  

 

http://www.limburg.be/Limburg/provincieinformatie/NL-PL-Provinciebestuur-Nieuws/Jessie-De-Weyer-neemt-de-fakkel-over-van-Huub-Broers.html

