
 

 

161220 
NIEUWSBRIEF 

 

  

 

 

Nieuwsbrief december 2020 

 

 

Overzicht thema's:  

1. Dossier Regiovorming 

2. Dossier Water 

3. Dossier Economie 

4. Dossier Natuur 

5. Dossier Mobiliteit 

6. Dossier EU-aangelegenheden 

7. Dossier Landbouw 

8. Dossier Erfgoed 

9. Dossier Klimaat 

10. Dossier Sociale Economie 

11. Vacature onafhankelijk deskundige voor het auditcomité van de lokale besturen  

12. VVP-wensen 

 

 

1. Dossier Regiovorming 
 

 

 Veel gestelde vragen  
 

 

Op 9 oktober keurde de Vlaamse Regering een kadernota goed over regiovorming. Het 

Agentschap Binnenlands Bestuur publiceerde ondertussen een overzicht van veel gestelde 

vragen (FAQ's) over regiovorming. Klik hier voor meer info.  

  

 

 

 VVP-schrijven aan minister Somers  
 

Vanuit de VVP werd er een schrijven gericht aan bevoegd minister Somers om het provinciaal 

bestuursniveau te betrekken bij de regiowerking. Tot nader orde is op dit schrijven nog geen 

antwoord gekomen.  

 

Een kopie van dit schrijven werd ook bezorgd aan de provinciegouverneurs die de coördinatie 

doen van de regiowerking in hun respectievelijke provincie. 

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=796624bf41&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=48f4db447a&e=ba1858b294


 

 

Wel kwam een afgevaardigde van de minister op de zitting van de Raad van Bestuur van de 

VVP van 23 november een stand van zaken schetsen. Klik hier voor de 

begeleidende PowerPoint:  

  

 

 

 VVSG orkestreert de regiovorming via 'labo'   
 

 

Op 4 december 2020 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring voor een Labo Regiovorming 

in de schoot van de VVSG. Eens de afbakening van de referentieregio’s begin 2021 een feit is, 

zal het Labo Regiovorming van 2021 tot en met 2023 regionale samenwerking en regionaal 

beleid ondersteunen. 

 

Lees meer: https://www.vvsg.be/bestuur/samenwerking-verzelfstandiging/regiovorming 

  

 

 

 SERV-studiedag 
 

 

De SERV organiseerde op 29 oktober een 'digitale studienamiddag over het regiodossier 

(naast het onderwerp fusie van gemeenten). Documenten zijn raadpleegbaar via deze link.  

 

Voor de regiovorming schuift de SERV het 'matroesjka-model' naar voor waarbij 'kleine popjes' 

(lees subregio's, of subsubregio's of intraregio's, ...) zouden passen in de strategische visie van 

een groter geheel.  

Hiërarchie is daarbij wel gegarandeerd maar quid de bestuurlijke verrommeling op termijn?  

  

 

 

2. Dossier Water 
 

 

 FOKUS Water: Een integraal en centraal waterbeleid voor een 

beter waterhuishouden 
 

 

Wie beheert de overgrote meerderheid van de onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen? Het 

antwoord zal je misschien verbazen: het zijn de provinciebesturen! Hoe pakken ze dat aan? En 

waarom zou een nog meer gecentraliseerd waterbeleid goed zijn voor ons waterhuishouden? 

 

Jan De Haes, gedeputeerde voor Milieu, Natuur en Waterbeleid in de provincie Antwerpen, legt 

het uit. Lees meer 

  
 

 

 

 Patroonmaaien geeft meer vissen kans om noodzakelijke 

ruiming van waterlopen te overleven  
 

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=73970856e4&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=b03c47cb9b&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=d9f08c5aac&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=f9e085947d&e=ba1858b294


 

Elk najaar ruimt de provincie Antwerpen het overvloedige kruid in haar 2400 kilometer 

waterlopen. 70 % van deze noodzakelijke maaiwerken gebeurt machinaal met een maaikorf 

waardoor er onvermijdelijk ook vissen op de oever terechtkomen. Om vissterfte te vermijden, 

past de provincie niet alleen ecologisch maaibeheer toe, maar worden de vissen die toch 

tussen het maaisel belanden teruggeplaatst. Lees meer  

  

 

 

 Wateroverlast bestrijden én waterbeschikbaarheid verhogen?  
 

 

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen legde in de loop der jaren heel wat 

overstromingsgebieden aan die de Oost-Vlaming tegen wateroverlast beschermen. Het gaat 

om niet minder dan 32 gebieden verspreid over de provincie, goed voor een totale 

buffercapaciteit van meer dan 760.000 m³ water. Op het eerste gezicht lijkt het logisch deze 

gebieden, eens gevuld met overstromingswater, ook in te zetten als waterreserve voor land- en 

tuinbouwers. De dienst Integraal Waterbeleid onderzoekt nu of en hoe er aan de bestaande 

overstromingsgebieden ook een spaarfunctie kan gekoppeld worden. Het overstromingsgebied 

in Kruisem diende als proefproject. Lees meer  

  

 

 

3. Dossier Economie  
 

 

 De vijf Vlaamse provincies, Cleantech Flanders en Flanders 

Investment & Trade ondersteunen internationalisering naar China 
 

 

De Vlaamse cleantechbedrijven kunnen heel wat knowhow aanleveren voor de verduurzaming 

van de Chinese economie. De provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, de 

Provinciale ontwikkelingsmaatschappijen Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen, Cleantech 

Flanders en Flanders Investment & Trade bundelen de krachten om bedrijven te ondersteunen 

in deze expansiemarkt.  

 

Elke Vlaamse provincie heeft al verschillende jaren een band met Chinese regio's en ook 

Flanders Investment & Trade is er vertegenwoordigd met drie kantoren. Via deze netwerken 

kunnen cleantechbedrijven in hun expansie in China begeleid en ondersteund worden. Lees 

meer  

 
 

 

 Plan voor finale amendering verzonden naar Limburgse 

SALKturbo-taskforce 
 

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=c062d4d1bd&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=547ae09a97&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=5afc9c6737&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=5afc9c6737&e=ba1858b294


 

De Limburgse SALKturbo-taskforce - bestaande uit de Vlaamse regering, de Limburgse 

ministers, de gouverneurs en de vier gedeputeerde, werkgevers en werknemersorganisaties, 

de kennisinstellingen, de steden Hasselt en Genk, VDAB en de Limburgse organisaties LRM, 

Nuhma en POM Limburg - heeft op 24 november het SALKturbo-plan mogen ontvangen. De 

taskforce had een week om het plan te amenderen. Op 4 december volgde de finale 

bespreking, waarna het nieuwe SALK-plan een feit is. Omwille van de coronacrisis is dit plan 

bijzonder geworden voor de provincie.  

 

De lijnen waarop SALKturbo inzet, sluiten naadloos aan op de Europese ambities en op de 

krachtlijnen van het Vlaamse relanceplan. Maar liefst 600 Limburgers en niet-Limburgers 

werkten actief mee aan het plan dat zich concentreert op vier prioriteiten: Digitaal Limburg, 

Duurzaam Limburg, Inclusief Limburg en Competitief Limburg. Klik hier voor meer informatie  

 

 

 Vlaamse Provincies, Slimme Pioniers 
 

 

De Vlaamse provinciebesturen zijn pioniers op het vlak van innovatie, CO²-reductie en 

hulpbronnenefficiëntie. Samen met het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen 

(VLAIO) en met de subsidies van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 

stimuleren ze innovatieve projecten.  

 

Ontdek vijf toonaangevende projecten die mede mogelijk gemaakt worden door de Vlaamse 

provinciebesturen in de zesdelige afleveringenreeks 'Vlaamse Provincies, Slimme Pioniers'. 

Een aflevering gemist? Bekijk ze hier!  

 

 

 

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=ed568b894d&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=ff15652d1e&e=ba1858b294


 

4. Dossier Natuur  
 

 

 Provincie Oost-Vlaanderen geeft subsidie van 470.219 euro 

aan vzw Durme en vzw Natuurpunt voor aankoop 71 ha 

waardevol natuurgebied 
 

 

Sinds januari kunnen erkende Oost-Vlaamse natuurverenigingen via een subsidiereglement 

een beroep doen op financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen bij de aankoop van 

waardevolle natuurgronden. De provincie beoordeelde onlangs de maar liefst 77 

aanvraagdossiers die in 2020 ingediend zijn door vzw Natuurpunt en vzw Durme. Beide 

natuurverenigingen zijn door de Vlaamse overheid erkend als terreinbeherende 

natuurverenigingen en actief in Oost-Vlaanderen. Lees meer  

 

 

 Bosgroepen bedanken boseigenaars  
 

 

Op zondag 29 november hebben de bosgroepen 'een dikke merci' gezegd aan de 14000 

boseigenaars, die samen met hen hun bos duurzaam beheren. Opgeteld vormen al die grote 

en kleine bossen één groot bos van maar liefst 59000 ha. En er is meer: elk jaar planten de 

Bosgroepen samen bijna 200.000 nieuwe bomen en struiken aan met ondersteuning van de 

Vlaamse provinciebesturen. Bekijk de video  

 

 

5. Dossier Mobiliteit 
 

 

 VVP aan het woord tijdens de parlementaire hoorzitting 

'fietsbeleid' in de commissie mobiliteit  
 

 

Op donderdag 10 december jl. werd in het Vlaams parlement een hoorzitting ‘fietsbeleid’ 

georganiseerd waarop namens de VVP gedeputeerde Tom Dehaene (voorzitter 

beleidscommissie ‘mobiliteit’) en de heer Chris Brouwers (voorzitter ambtelijke commissie 

‘mobiliteit’) een stand van zaken gaven over het provinciaal ‘fietsbeleid’. Zie bijlage. 

Naast de VVP namen volgende organisaties eveneens het woord: Urban Cycling Institute; 

Fietsberaad Vlaanderen; Fietsersbond; VVSG en de stad Kortrijk. 

  

Voor meer info over de hoorzitting: 

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1450167#video 

Voor meer info over de provinciebesturen en het dossier ‘mobiliteit’: 

https://www.vlaamseprovincies.be/categories/mobiliteit 

 

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=2f26cac86e&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=ed7909c71b&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=593a81a8dd&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=5f5514466a&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=27a67f5868&e=ba1858b294


 

6. Dossier EU-aangelegenheden  
 

 

 Studentenvereniging Minos wint dé Ster van Europa 2020 
 

 

VLEVA is samen met de Vlaamse provincies, VVSG en overige leden, ook dit jaar op zoek 

gegaan naar dé Ster van Europa: een Vlaams project, persoon of organisatie die een 

opmerkelijke bijdrage leverde aan het Europees project. Dit jaar mag studentenvereniging 

Minos zich als trotse winnaar van de jaarlijkse wedstrijd kronen. Minos, actief in Gent en 

Leuven, is een politiek neutrale studentenorganisatie die het debat rond de EU en andere 

Europese thema's dichter bij de student probeert te brengen. Lees meer  

 

 

7. Dossier Landbouw 
 

 

 De ronde van de provincie: belevingslandbouw  
 

 

Provincie Antwerpen wil mensen landbouw laten beleven. Van logeren in een vakantiehuisje op 

een modern landbouwbedrijf, zelf je groenten en fruit oogsten op een plukboerderij of je 

bestelling ophalen bij de lokale boer tot educatieve bezoeken voor jong en oud. (Her)ontdek via 

deze reportage op de regionale zenders ATV en RTV waar jouw voedsel vandaag komt en hoe 

landbouwers anno 2020 hun bedrijf runnen.  

 

 

 Vlaamse provinciebesturen werken mee aan charter lokale 

voeding 
 

De coronacrisis heeft een duidelijke impact op het koop- en kookgedrag van de Vlaming en zet 

heel wat mensen aan om te kiezen voor lokale voeding. Vlaams minister van Landbouw Hilde 

Crevits wil van dit momentum gebruik maken om lokale voeding nog meer in de kijker te zetten. 

Om dit te bewerkstelligen nodigde ze de VVP uit om samen met het Departement Landbouw 

en Visserij, VLAM en 23 partners uit de voedingssector, handel en horeca mee te werken aan 

een charter rond lokale voeding om boer en burger in Vlaanderen dichter bij mekaar te 

brengen. Concreet gaan de Vlaamse provinciebesturen aan de slag om de korte keten nog 

meer onder de aandacht te brengen. 

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=5feda14fdb&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=5670d45540&e=ba1858b294


 

 

 

 

 

8. Dossier Erfgoed  
 

 

 Archeologiedagen 2020: een groot succes!  
 

 

De vijf provinciebesturen, de VPP en het Forum voor Vlaamse Archeologie organiseerden op 9, 

10 en 11 oktober de Archeologiedagen. Ondanks de coronamaatregelen - waardoor ze 

bezoekersaantallen moesten beperken en een heel aantal activiteiten online 

moesten organiseren - was deze editie met vele volgeboekte activiteiten, de participatie van 

een heel aantal nieuwe organisatoren en méér dan 10.000 bezoekers een heel groot succes! 

Neem zeker een kijkje op de website of snuif de sfeer op met deze aftermovie. Zo kan je al 

mee uitkijken naar de editie van 2021!  

 

 

9. Dossier Klimaat 
 

 

 Actualisatie en uitbreiding gemeentelijk rapport klimaat  
   

 

De provinciale diensten die rond klimaat werken, zorgden samen met Data & Analyse voor een 

actualisatie en uitbreiding van het gemeentelijk rapport klimaat. Het rapport bevat, naast de 

totale CO²-uitstoot van de gemeente, informatie over de CO²-uitstoot en het energieverbruik per 

sector, rekening houdend met de sectoren die opgenomen zijn in het Burgemeestersconvenant 

 

Lees meer 

   

 

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=823f562aef&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=b505b27b4d&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=4fc29c3bbd&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=65fac603dd&e=ba1858b294


 

10. Dossier Sociale Economie 
 

 

 Een versnelling hoger voor de sociale economie, met de 

provincie als streekmotor 
 

 

"Never let a good crisis go to waste", zei Winston Churchill. De coronacrisis biedt ons de 

mogelijkheid om samenleving en economie te heroverwegen en te verbeteren. In VIEWZ, het 

magazine voor de ruimte welzijns- en zorgwereld, ontdek je dat de sociale economie alle 

troeven heeft voor een transitie naar de post-corona-economie. De sociale economie is lokaal 

ingebed. Ze is per definitie inclusief, want ze richt zich tot mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. En ze is nu al vaak circulair, denk maar aan de kringloopwinkels en de 

fietspunten.  

 

Wat is daarbij de rol van de provincies? Zij zijn verbinders. Een cruciale schakel die besturen, 

bedrijven en organisaties uit verschillende sectoren nog dichter bijeen brengt.  

 

Voor meer informatie: contacteer Mieke Frans – mieke.frans@vlaamsbrabant.be – 016 26 72 

89 

   

 

 

11. Vacature onafhankelijke deskundige voor het auditcomité van 

de lokale besturen  
 

 

Het Agentschap Audit Vlaanderen is een Vlaamse overheidsdienst die audits uitvoert bij de 

lokale besturen (gemeenten, OCMW’s, provincies, autonome gemeentebedrijven, 

welzijnsverenigingen, e.a.) en de entiteiten van de Vlaamse administratie. 

 

Vanaf 23 februari 2021 is een mandaat van onafhankelijk deskundige in het auditcomité van de 

lokale besturen vacant. 

 

Interesse of wens je meer informatie? Klik hier voor de functieomschrijving en voorwaarden. 

   

 

 

 

  

   

 

VVP wenst U een zalige kersttijd en hopelijk een coronavrij 2021! 

Stel het wel!  

  

 

 

mailto:mieke.frans@vlaamsbrabant.be
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=d049b7cb77&e=ba1858b294

