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1. Dossier Binnenland 
 

 

 Regiovorming niet neutraal voor het provinciaal 

bestuursniveau! 'The proof of the pudding is in the eating...'! 
 

Van bestuurlijke 'rust' naar bestuurlijke 'onrust'...?  

In de beleidsnota van minister B. Somers (2019) lezen we het volgende (p.10):  

'We zetten in op regiovorming van onderuit opgebouwd en gedragen door de lokale besturen. De 

burgemeesters van de betrokken lokale besturen vormen de spil van deze regiovorming. Om tot een 

grotere coherentie te komen, zal de Vlaamse regering vaste regio's afbakenen waarbinnen alle vormen 

van intergemeentelijke samenwerking, zowel de bestaande als nieuwe, moeten plaatsvinden (behoudens 

zij die op een hogere schaal georganiseerd zijn). Dit moet de huidige verrommeling tegengaan en leiden 

tot minder mandaten. De Vlaamse overheid zal de eigen regionale afbakeningen afstemmen op deze 

regio's; Er wordt een kader uitgewerkt dat bijkomende instrumenten bevat om de regiovorming te 

ondersteunen.' 

https://www.vlaanderen.be/publicaties/beleidsnota-2019-2024-binnenlands-bestuur-en-stedenbeleid  

 

VVP-bedenking: niettegenstaande het provinciaal bestuursniveau het 'bovenlokaal' bestuursniveau is met 

o.m. als taakstelling de gebiedsgerichte samenwerking (cfr. art. 2 van het provinciedecreet), wordt in het 

kader van de beleidsbrief van de minister niet verwezen naar het provinciaal bestuursniveau. 'De vorige 

Vlaamse regering heeft de provincies een meer afgelijnde taakafbakening gegeven. De komende jaren 

wens ik op dit vlak te bestuurlijke rust te garanderen binnen het bestaand takenpakket zoals beschreven 

in het provinciedecreet.' (zie verder) 

 

Daarnaast verklaarde minister Somers in de commissie Binnenland van het Vlaams Parlement 

(03/12/2019) dat hij de bestuurlijke 'rust' zal respecteren. 'Enerzijds door het provinciaal bestuursniveau 

geen nieuwe bevoegdheden toe te wijzen, maar ook door geen bevoegdheden af te nemen. Tenzij 

zowel voor het ene als voor het andere de nodige consensus aanwezig is tussen de provinciebesturen en 

de Vlaamse overheid.' 

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1346712#video 

(specifiek: bestuurlijke rust voor het provinciaal bestuursniveau: 2.36.50)  

 

De minister gaat bij de bespreking van zijn beleidsbrief nog een stap verder: 'De burgemeester wordt dus 

de hoofdvertegenwoordiger van de gemeente of stad op het bovenlokale niveau.' Een paar zinnen 

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=8739abbf1d&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=169f0b41d9&e=ba1858b294


verder stelt de minister 'Toegepast op de regiovorming betekent dit dat de referentieregio's geen afbreuk 

doen aan de huidige bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende bestuursniveaus.'  (zie 

verder) 

 

Uiteraard geldt hier ook de uitspraak: 'the proof of the pudding is in the eating'! 

 

 

(Bestuurlijke verrommeling)²? 

Want wat keurde de Vlaamse regering goed m.b.t. het dossier 'regiovorming'?  

In haar zitting van vrijdag 5 maart keurde de Vlaamse regering haar visie goed inzake het opstarten van 

de regiovorming op basis van referentieregio's en een vervolgtraject. Hierbij 3 aandachtspunten: 

• Wat betreft de beleidsdoelstelling met kernwoord 'bovenlokaal' 

'De afgelopen jaren stellen we vast dat heel wat ontwikkelingen zich niet laten vangen binnen de 

bestuurlijke grenzen van één lokaal bestuur en zich evenmin laten vatten binnen een uniforme aanpak 

vanuit de Vlaamse overheid. Daarom zijn lokale bestuurders meer en meer uitdagingen gaan benaderen 

vanuit een 'bovenlokale bril' (...). In hun zoektocht naar oplossingen zijn ook steeds meer structuren 

opgericht op deze 'bovenlokale schaal' (...). De Vlaamse regering wil daarbij niet een zoveelste nieuwe 

bestuurlijke logica van bovenaf opleggen, maar van onderuit vertrekken. De burgemeesters moeten (...) 

de spil vormen van deze regiovorming. In samenspraak met de lokale besturen wil de Vlaamse regering 

toewerken naar referentieregio's waarbinnen alle vormen van intergemeentelijke en 'bovenlokale 

samenwerking' kunnen plaatsvinden.' 

  

• Opsomming van concrete agendapunten (zie link met de notie 'bovenlokaal' 'regionaal'...) 

De nota verwijst naar mogelijke dossiers die door de regio kunnen behartigd worden zoals (1) regionaal 

ruimtelijk beleidsplan; (2) regionaal erfgoedplan; (3) regionale economie; (4) regionale acties inzake 

Blue Deal (Omgeving); (5) regionale acties in het kader van lokale energie- en klimaatpact; (6) regionale 

aanpak digitalisering; (7) cofinanciering van fietspaden...  

  

• Oproep naar alle bestuursniveaus om mee te werken... 

Daarnaast wordt er een oproep gedaan dat alle bestuursniveaus hun verantwoordelijkheid zouden 

opnemen met als specifieke boodschap naar het provinciaal bestuursniveau: 'Ook de provinciebesturen 

blijven binnen de plaatsgebonden (grondgebonden) bevoegdheden belangrijke hefbomen in 

handen hebben voor de realisatie van de regionale visies'. 

 

Onnodige spanningsrelatie met het provinciaal, bovenlokaal, bestuursniveau in zicht?  

Wat zegt nu het provinciedecreet over de missie van het provinciaal bestuursniveau? De inhoud van art. 

1 en 2 is daarbij duidelijk: 'De provincies zijn het intermediair beleidsniveau tussen het Vlaamse en het 



gemeentelijke niveau. De provincies beogen om het provinciale niveau bij te dragen tot de duurzame 

ontwikkeling van het provinciale gebied. Tot die provinciale belangen behoren met name:  

1. de bovenlokale taakbehartiging. Een taakbehartiging is bovenlokaal als ze aangelegenheden 

van lokaal gemeentelijk belang overstijgt, voor zover ze streekgericht blijft en gericht is op de 

realisaties binnen de grenzen van het grondgebied van de provincie;  

2. Ondersteunende taken op verzoek van andere overheden; 

3. Het nemen van initiatieven met het oog op gebiedsgerichte samenwerking tussen besturen in 

een regio, (...).  

Vraag of de regiovorming tot de nodige bestuurlijke rust zal leiden?  

 

 

Provinciebesturen pro samenwerking maar met een duidelijk juridisch kader als 

garantie voor een goedwerkend 'binnenland' huishouding! 

In haar memorandum 2019 pleitte de VVP voor:  

'Zorg voor een goed structureel overleg en transparante communicatie tussen de drie bestuursniveaus. 

Ad hoc overleg is daarbij onvoldoende. Het voeren van geregeld structureel 'interbestuurlijk overleg' 

zorgt voor vertrouwen om tot gezamenlijke afspraken te komen over projecten die tijdens een bepaalde 

periode gerealiseerd moeten worden. Zorg daarbij evenzeer voor een goed juridisch draagvlak nl. een 

decreet 'interbestuurlijke samenwerking' (zoals dit in onze buurlanden goed ingeburgerd is).' 

 

De Vlaamse regering pleit voor een goede 'interne' samenwerking. VVP pleit daar ook voor, maar gezien 

het 'verleden', zullen er dan ook de nodige 'spelregels' dienen uitgewerkt te worden! 

 

Na goedkeuring in de Vlaamse regering van het dossier regiovorming gaf minister Somers in het 

Vlaams parlement op 17 maart antwoord op enkele parlementaire vragen.  

'We gaan drie zaken doen. Eerst en vooral is er de timing. De Vlaamse regering heeft de ambitie om 

tegen 2025 al haar samenwerkingsverbanden, of een maximaal aandeel van die 

samenwerkingsverbanden, te herorganiseren op basis van deze regiokaart. We willen daar zelf het 

voorbeeld in geven. Dan gaan we met de federale overheid praten. Minister-president Jambon en 

ikzelf, zullen contact zoeken met de federale collega's met de vraag om ook hun structuren aan te passen 

aan deze kaart. Van de lokale besturen vragen we tegen 2031 - op iets langere termijn dus - een 

inspanning om hun structuren hierop af te stemmen. Ten slotte installeren we een burgemeestersoverleg.  

 

Het tweede wat we doen, is het ondersteunen van de lokale besturen door het Steunpunt Bestuurlijke 

Vernieuwing en het Labo Regiovorming. We hebben in de schoot van de Vlaamse administratie ook 

een werkgroep die elke stap opvolgt.  

 

Ten slotte - niet onbelangrijk - is het ook ons uitgangspunt dat we geen keizer-koster willen zijn. We 

willen de lokale autonomie, de lokale kleinschalige samenwerkingsverbanden, absolutie niet 

hypothekeren. We willen de kans geven aan lokale besturen om op subregionaal niveau ook nog een 

aantal dingen samen te doen. Er zijn een aantal zaken die buiten de scope vallen. We gaan daar het 



 

volgende principe toepassen: 'pas toe of leg uit'. Er is de mogelijkheid om voor bepaalde structuren, die 

een echt sterke werking hebben maar die niet echt in die regiokaart passen, een goed beargumenteerde 

nota voor te leggen aan de Vlaamse regering. We gaan daar zeer restrictief in zijn. We gaan niet alles 

toelaten. Maar ik denk dat we, met deze operatie, echt een reuzenstap vooruit kunnen zetten in het 

vereenvoudigen van alle structuren die vandaag bestaan in Vlaanderen.'  

 

Voor meer info: https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1490469/verslag/1493087 

 

En tot slot: uit de rubriek 'veel gestelde vragen' https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/faq-regiovorming 

Hoe verhouden de regio's zich tot bestuurslagen (gemeenten, provincie, gemeenschappen en 

gewesten)?  

Antwoord: De regio's horen niet thuis in het rijtje van gemeenten, provincies, gemeenschappen en 

gewesten. Ze zijn namelijk geen nieuwe bestuurslaag. De regio's hebben geen eigen bevoegdheid, geen 

eigen organen en geen eigen financiering. De regio's zijn een overlegmodel, waar afspraken kunnen 

worden gemaakt over eigen regionaal beleid. Ze zijn ook de referentie voor de werkingsgebieden van 

bovenlokale samenwerkingsvormen. Voorbeelden hiervan zijn eerstelijnszones, vervoersregio's en 

afvalintercommunales.  

 

 

 

Vanuit de beleidssectoren of over het DNA van het provinciebestuur 

  

 

 

2. Dossier Landbouw 
 

 

 Agrarische herontwikkeling als modus vivendi tussen 

landbouw en open ruimte  
 

De bebouwde oppervlakte in het agrarisch gebied neemt jaar na jaar alsmaar toe, dit terwijl het aantal 

landbouwers steeds afneemt. De uitgebreide zonevreemde mogelijkheden in combinatie met 

greenfieldontwikkeling, zorgen voor een toenemende verharding van de open ruimte en een versnippering 

van de landbouwruimte. Provinciebestuur Antwerpen formuleert vanuit het PDPO-project 'Agrarisch 

hergebruik van landbouwinfrastructuur' een aantal beleidsaanbevelingen om de vicieuze cirkel van 

bijkomede verharding in het agrarisch gebied te doorbreken en roept op tot samenwerking tussen de 

verschillende beleidsniveaus om deze belangrijke uitdaging gezamenlijk aan te pakken.  

 

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=e638656fc8&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=54795f40a8&e=ba1858b294


 

 

Agrarische herontwikkeling 

Agrarische herontwikkeling omvat het (deels) hergebruiken en uitbreiden van bestaande 

landbouwinfrastructuur (indien nog geschikt) en het (deels) slopen van infrastructuren (indien niet meer 

geschikt) waarna nieuwe (en bijkomende) landbouwinfrastructuur kan opgericht worden. Agrarische 

herontwikkeling zorgt voor een win-win, zowel voor het openruimtegebied, de landbouw, als de brede 

maatschappij.  

 

Provinciebestuur Antwerpen onderzocht de mogelijkheden van agrarische herontwikkeling in het PDPO-

project 'Agrarisch hergebruik van landbouwinfrastructuur' begeleid door een stuurgroep bestaande uit 

Dienst Landbouw Provincie Antwerpen, de gemeenten Brecht, Essen, Wuustwezel, Kalmthout, Kasterlee 

en Herselt, Provincie Oost-Vlaanderen, de Provinciale Landbouwkamer, Igemo, Boerenbond, het 

departement Landbouw en Visserij, departement Omgeving, de Vlaamse Landmaatschappij en de 

provinciale diensten Ruimtelijke Planning, Omgevingsberoepen, Omgevingsvergunningen en Erfgoed.  

 

Beleidsaanbevelingen  

De resultaten van het plattelandsproject werden omgegoten in een aantal concrete 

beleidsaanbevelingen:  

• Het landbouwkompas is een instrument om landbouwers en overheden te informeren over kansen 

en uitdagingen voor een agrarische herontwikkeling op een bepaalde agrarische site. Met het 

landbouwkompas kan de landbouwwaarde van een landbouwsite bepaald worden om zo de sites 

met toekomst voor landbouw te identificeren.  

• Het instrumententrio voor het vrijwaren van open ruimte door agrarische herontwikkeling, zet in op 

(1) beperken van zonevreemde mogelijkheden, (2) realiseren van ontwikkelruimte voor landbouw 

en (3) sloop. De uiteengezette prioritering is het resultaat van intens overleg met de actoren binnen 

de stuurgroep van het PDPO-project 'Agrarisch hergebruik van landbouwinfrastructuur'.  

• Om een succesvol beleid inzake agrarische herontwikkeling uit te rollen, zijn acties op federaal, 

gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau nodig. Zo'n geïntegreerd beleid vergt tijd en een 

structurele samenwerking. Het provinciebestuur Antwerpen wil samenwerken aan een actieplan. 

Hiermee kunnen bestaande instrumenten en (nieuwe) acties in functie van agrarische 

herontwikkeling en het vrijwaren van open ruimte op elkaar afgestemd wordt. 



 

• Meten is weten. Voor een goed begrip en vlotte samenwerking, vertrekken de overlegpartners best 

vanuit een gemeenschappelijke realiteit. Die gemeenschappelijke realiteit wordt gecreëerd door 

dezelfde inventaristechnieken te gebruiken. In het PDPO-project 'Agrarisch hergebruik van 

landbouwinfrastructuur' slaagden we erin om via een nauwkeurig inventarisatie- en 

classificatieproces verschillende gebouwtypes in het agrarisch gebied te identificeren.  

Voor meer info, klik hier.  

 

Interbestuurlijke samenwerking  

De geformuleerde beleidsaanbevelingen nodigen uit tot samenwerking tussen de verschillende 

beleidsniveaus enerzijds en binnen de verschillende beleidsdomeinen anderzijds. Provinciebestuur 

Antwerpen werkt de komende maanden, begeleid door studiebureau Voorland, een plan van aanpak uit 

om tot meer samenwerking te komen. Binnen de VVP wordt alvast getracht tot afstemming te komen. Het 

resultaat hiervan wordt besproken binnen de interprovinciale werkgroep agrarische herontwikkeling en 

wordt teruggekoppeld naar de A-commissie Landbouw.  

 

 

 Week van de korte keten 2021 
 

De Vlaamse provincies, de Vlaamse overheid, Steunpunt Korte Keten en het Vlaams Centrum voor 

Landbouw en VisserijMarketing (VLAM) organiseren ook dit jaar weer een Week van de Korte Keten, van 

15 tot en met 23 mei. Deze campagne wil boodschappen doen rechtstreeks bij de boer, om deze 

bekender te maken bij het grote publiek.  

 

 

Tijdens de Week van de Korte Keten kan iedereen kennismaken met lokale hoeve- en streekproducten en 

met verschillende verkooppunten zoals hoevewinkels, boerenmarkten, zelfpluktuinen, webshops en 

automaten. Elk lokaal bestuur en elke vereniging of producent kan een coronaveilige activiteit organiseren 

om de korte keten in de kijker te zetten. Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan een inspiratiesessie of 

hun activiteit meteen doorgeven op www.weekvandekorteketen.be/voor-producenten. 

De provinciebesturen organiseerden online inspiratiemomenten voor potentiële organisatoren van 

activiteiten.  

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=bc4df6e5f0&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=85ec92aa9b&e=ba1858b294


 

 

Gezien we nog steeds onze sociale contacten beperken om het coronavirus in te dijken, is het niet de 

bedoeling om evenementen te organiseren. De campagne zet daarom 100 % in op de veelzijdige, 

reguliere korteketenverkoop door hoevewinkels, (boeren)markten, zelfpluk, automaten, 

groenteabonnementen, voedselteams, afhaalpunten, CSA-boerderijen, webwinkels met kraakverse 

producten, coöperaties en buurderijen.  

 

Een overzicht van alle activiteiten kan je terugvinden op: www.weekvandekorteketen.be  

 

 

 Provinciebestuur Oost-Vlaanderen wil vrijkomende 

landbouwhoeves optimaal hergebruiken 
 

 

Jaarlijks komen in Oost-Vlaanderen honderden landbouwzetels vrij. De landbouwactiviteit wordt er, al dan 

niet tijdelijk, stopgezet. Onder de noemer 'Hoeve met perspectief' wil het provinciebestuur Oost-

Vlaanderen de aandacht vestigen op vrijkomende hoeves, die een belangrijke heftboom zijn bij de verdere 

ontwikkeling van een aantrekkelijk en productief platteland.  

 

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen start de informatiecampagne 'Hoeve met perspectief'. Symbolisch 

werd een eerste informatiezuil geplaatst in de gemeente Lierde. In totaal worden informatiezuilen 

geplaatst in 5 gemeenten die al interesse toonden in het thema. De informatiezuilen reizen nadien rond in 

Oost-Vlaanderen.  

 

 

Bron: https://pers.oost-vlaanderen.be 

 

Gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Platteland: "Vooral voor de landbouwer, maar ook voor de 

maatschappij, is het belangrijk om in te zetten op het optimaal hergebruik van hoeves. Een eerste stap is 

kijken of de site kan hergebruikt worden voor landbouw. Als dat niet lukt, is het belangrijk een 

meerwaarde te creëren voor de maatschappij. Daarbij kan ook op ontharding worden ingezet. De 

provincie ondersteunt gemeenten die aan de slag willen met het verbeteren van het hergebruik van 

hoeves. Via kennisuitwisseling en overleg met andere Vlaamse provincies trekken we aan de kar om een 

draagvlak te creëren voor het optimaal hergebruik van hoeves." 

 

Lees meer 

 

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=e62a5a2dcf&e=ba1858b294
https://pers.oost-vlaanderen.be/
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=9fc9c9b4c5&e=ba1858b294


 

 Nieuwe oproep voor het Droogte Innovatie Fonds provincie 

Limburg  
 

 

De aanhoudende droogte heeft desastreuze gevolgen voor alles en iedereen, de agrarische sector 

inbegrepen. Om landbouwers te stimuleren waterbesparende maatregelen te nemen en innovatieve 

systemen voor een efficiënter waterverbruik uit te werken, werd eind vorig jaar het Droogte Innovatie 

Fonds (DIF) opgericht. Het Droogte Innovatie Fonds (DIF) moet de actuele inspanningen op sectorniveau 

en op individueel niveau intensiveren door de samenwerking tussen landbouwers en andere stakeholders 

aan te wakkeren.  

 

"Het bestuur voorziet 5 jaar lang 250.000 euro. Zoals voorzien lanceren we nu een tweede oproep. Door 

de krachten te bundelen versterken we onze inspanningen en kunnen we op veel grotere schaal 

opereren. Zo valt er nog meer winst te halen", aldus gedeputeerde van Landbouw Inge Moors.  

 

Nieuwe projectvoorstellen kunnen tot en met vrijdag 21 mei 2021 (12.00 uur) worden aangemeld. "We 

hebben er alle vertrouwen in dat we opnieuw kwalitatieve projecten met een innovatieve inslag én een 

potentiële impact voor de Limburgse land- en tuinbouw mogen verwachten", aldus gedeputeerde van 

Landbouw Inge Moors. Het draagt niet allen bij de land- en tuinbouw, maar aan de gehele leefbaarheid.  

 

Voor meer info, klik hier 

 

 

 CIAGO stimuleert innovatie in Limburgse voedingssector  
 

 

Recentelijk werd het Centrum voor Innovatief Agrarisch Ondernemen (CIAGO) boven de doopvont 

gehouden. Dit nieuw adviescentrum is dé aanjager van innovatief ondernemerschap binnen de 

voedingstechnologie.  

 

CIAGO wil, volledig complementair met bestaande structuren en expertises, maximaal de weg van 

bedrijven naar bestaande kennisinstellingen en andere actoren vergemakkelijken met als doel innovatie 

en initiatieven met een economisch tastbaar vervolg te verhogen. Deze rol is faciliterend en wordt op dit 

moment niet ingevuld door een bestaande speler in Vlaanderen.  

 

Provinciebestuur Limburg is initiatiefnemer van CIAGO, met als uitgangspunt de provinciale en 

interprovinciale analyse van het agrobusinesscomplex (kortweg ABC). "Vandaag vindt 60 % van de 

Vlaamse fruitproductie in Haspengouw plaats, toch kent onze provincie binnen Vlaanderen maar een 

aandeel van 14 % als het op de verwerking van groenten en fruit aankomt. Er is dus nog veel potentieel in 

onze provincie", stelt gedeputeerde van Landbouw Inge Moors. "CIAGO moet de primaire productie met 

activiteiten uit andere sectoren verbinden zodat we de economische waarde voor de landbouw, maar ook 

voor de voedingsindustrie in Limburg, kunnen verhogen. We investeren gespreid over vijf jaar 1,5 miljoen 

euro in dit CIAGO." 

 

Voor meer info, neem een kijkje op de website van CIAGO.  
 

 

 

 Drinkwaterkwaliteit koeien  
 

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=b5bce7d5b9&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=f1431f1d02&e=ba1858b294


 

Drinkwaterkwaliteit is belangrijk als we gezonde koeien willen en goede technische resultaten willen 

behouden. Maar wat als de kwaliteit van het drinkwater van onze koeien toch niet zo goed is? Wat als de 

waterbron die we ter beschikking hebben bacteriologisch niet voldoen? Moeten we dan overschakelen 

naar leidingwater of toch opteren voor een waterbehandeling om de bacteriologische kwaliteit van het 

water te verbeteren?  

 

 

Binnen de varkens- en pluimveehouderij wordt vaak gekozen om het water chemisch te ontsmetten, maar 

kan dit ook voor rundvee op dezelfde manier en met dezelfde technieken worden toegepast? Vaak zijn we 

bezorgd om de invloed van deze ontsmettingsmiddelen op de correcte werking van de pens, maar is dat 

terecht? Daarom beslisten vijf melkveehouders en drie waterbehandelingsfirma's om samen met Inagro 

en Hooibeekhoeve en met steun van Vlaanderen en Europa een Operationele Groep op te richten. 

Binnen deze Operationele Groep die loopt van februari 2021 tot en met januari 2023, zal met labotesten 

en praktijkproeven onderzocht worden wat het effect is van chemische drinkwaterontsmetting op de 

penswerking en de prestaties van koeien.  

 

Klik hier voor meer info.  

 

 

 Provinciebestuur Antwerpen op zoek naar Korte Keten Kop 

2021  
 

 

Op 9 maart is provinciebestuur Antwerpen gestart met haar zoektocht naar de Korte Keten Kop 2021, het 

uithangbord bij uitstek voor de lokale verkoop van hoeveproducten. Tot en met 22 maart konden 

producenten zich kandidaatstellen voor de wedstrijd Korte Keten Kop 2021. Uit alle inzendingen werden 5 

laureaten gekozen. Het grote publiek kan op deze 5 laureaten stemmen van 12 april tot en met 6 mei. Bij 

de start van de Week van de Korte Keten, op zaterdag 15 mei, maakt provinciebestuur Antwerpen de 

winnende Korte Keten Kop van 2021 bekend.  

 

 

 Opnieuw 10 streekproducten en 18 verkooppunten krijgen 

erkenning van 100 % West-Vlaams  
 

 

10 nieuwe producten krijgen de erkenning van '100 % West-Vlaams streekproduct', 14 hoeve- en 

streekproducten en 4 streekhoekjes dragen voortaan het label '100 % West-Vlaams'. Dat werd beslist 

door de erkenningscommissie streekproducten (POM West-Vlaanderen) en de erkenningscommissie 

hoeveproducten (Inagro) midden februari 2021. In totaal zijn er nu reeds 517 erkende streekproducten en 

396 producenten en verkooppunten die het label kregen.  

 

Een overzicht van de nieuwe streekproducten en -producenten vindt u hier.  

 

 

3. Dossier Platteland 
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 Veertien nieuwe West-Vlaamse plattelandsprojecten krijgen 

samen anderhalf miljoen euro steun 
 

 

Het gaat om één project in het kader van Leader Midden-West-Vlaanderen, zes projecten in het kader van 

Leader Westhoek en zeven PDPO-projecten (Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling).  

 

Een overzicht van de projecten vindt u hier.  

 

 

 Plattelandssubsidies bieden antwoord op coronacrisis in 

provincie Antwerpen 
 

 

Ieder jaar dragen in de provincie Antwerpen tientallen lokale besturen, plaatselijke verenigingen, 

organisaties en ondernemers met innovatieve projecten bij tot de ontwikkeling van een dynamisch 

platteland. In 2022 kunnen weer nieuwe initiatieven opstarten met de steun van het provinciebestuur, de 

Vlaamse overheid en de Europese Unie. Nieuwe projecten moeten vóór 27 april online worden 

aangemeld. Veerkracht van dorpen, open ruimte en landbouwverbreding zijn de centrale thema's.  

 

Provinciebestuur Antwerpen zet volgend jaar in op veerkrachtige dorpen, open ruimte en lokale landbouw. 

"In een crisissituatie komen sluimerende precessen vaak extra duidelijk aan de oppervlakte", betoogt 

gedeputeerde voor Plattelandsbeleid Kathleen Helsen. "Sinds de uitbraak van het COVID-19 virus, zien 

we dat bewuste consumenten meer dan ooit op zoek zijn naar gezond en lokaal geproduceerd voedsel. 

Tijdens hun vele fiets- en wandeltochten hebben mensen de waarde van voldoende groen en open ruimte 

weer ontdekt. Lokale besturen zijn zich meer bewust geworden van het belang van een buurtgerichte zorg 

en van de rol van vrijwilligers in een dorp, de strijd tegen eenzaamheid kwam meer op de voorgrond, 

enzovoort. Al deze uitdagingen houden ook kansen in. Met onze plattelandssubsidies willen we die 

kansen grijpen."  

 

Klik hier voor meer info.  

 

 

4. Dossier Wonen 
 

 

 Projectoproep innovatieve woonprojecten provincie Vlaams-

Brabant 
 

Provinciebestuur Vlaams-Brabant zoekt innovatieve woonprojecten die betaalbaar en kwaliteitsvol wonen 

in Vlaams-Brabant stimuleren met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen.  

 

Met deze nieuwe subsidielijn wil provinciebestuur Vlaams-Brabant inspelen op de nieuwe tendensen die 

een antwoord willen bieden aan woonproblematieken. Projecten die een nieuwe ontwikkeling in het 

woonlandschap onderzoeken en in praktijk brengen komen in aanmerking. Provinciebestuur Vlaams-

Brabant wil projecten de kans bieden om zich kwalitatief te ontwikkelen.  

 

In 2021 en 2022 zoek de provincie projecten die werken maken van het uitrollen van het concept 

kleinschalige woonunits of het concept woningdelen door het tijdelijk gebruik van wachtgronden, het 
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herbestemmen van leegstaande gebouwen of de toepassing van kleinschalige woonunits bij inbreidings- 

en opvulbouw. Vlaams-Brabant heeft een voortrekkersrol opgenomen en al een hele weg afgelegd op het 

vlak van kleinschalig wonen en woningdelen. Er is echter nog veel onontgonnen terrein en er zijn nog veel 

mogelijkheden om deze acties te verdiepen.  

 

Klik hier voor meer info.  

 

 

5. Dossier Economie 
 

 

 Provinciebestuur Vlaams-Brabant wil met 'Smart Loops' volop 

circulair gaan, in samenwerking met de sociale en reguliere 

economie 
 

 

Het provinciebestuur Vlaams-Brabant zet zich momenteel volop in om samen met de sociale 

economiepartners Pro Natura en AMAB het circulaire economieproject 'Smart Loops' stevig op de rails te 

krijgen. Daarmee wil men sociale en reguliere ondernemers in een breed netwerk samenbrengen om de 

circulaire economie in de regio te stimuleren. Er wordt aan de weg getimmerd met concrete projecten die 

een langetermijndoelstelling dienen. Voor de uitwerking ontvangt men 15.000 euro subsidies via het ESF-

fonds. Na de voorstelling en selectie van het uitgewerkte voorstel door ESF (Europees Sociaal Fonds) 

hoopt men het project te kunnen starten vanaf 1 mei. Lees meer  

 

 

 Limburgse innovatiepremie vormt een katalysator voor de 

groeiende business rond drone-technologie in Limburg  
 

 

Dankzij de innovatiepremie van 50.000 euro van het provinciebestuur Limburg, heeft het Hasseltse 

technologiebedrijf DroneMatrix een intelligente drone voor de Antwerpse haven ontwikkeld. De drone 

voert automatische vluchten uit nabij schepen en kaaien, en maakt via een speciale camera foto's die 

cruciale informatie kunnen verschaffen over de veiligheid in de haven (denk maar aan toezicht op 

drugshandel, detectie van olievervuiling, etc.). Deze technologie vormt een eerste stap om tegen volgend 

jaar een groot netwerk van autonome drones in het Antwerpse havengebied uit te rollen. Tegelijk geeft dit 

project belangrijke internationale exposure aan de groeiende drone-community in de provincie Limburg. 

Lees meer  

 

 

6. Dossier Mobiliteit  
 

 

 Provincies slaan met www.gevondenfietsen.be de handen 

ineen om gevonden fietsen terug te bezorgen aan hun 

rechtmatige eigenaar 
 

De vijf Vlaamse provincies zetten samen hun schouders onder het registratieplatform 

www.gevondenfietsen.be, dat erop gericht is om fietseigenaars te herenigen met hun tweewieler. Het 

concept slaat duidelijk aan, intussen werden al bijna 4.000 fietsen geregistreerd op het platform en 

werken meer dan 200 politiezones en gemeenten met de databank. De volgende maanden wil men nog 

meer politiezones en gemeenten overtuigen om gevonden fietsen in de databank te registreren. Ook 

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=7baa3ebcb3&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=9e0193afc5&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=d0894fb10d&e=ba1858b294
http://www.gevondenfietsen.be/
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=2668873cf7&e=ba1858b294


 

fietseigenaars worden aangemoedigd om hun fiets te registreren, dit vergroot immers de kans op 

hereniging wanneer deze verdwenen blijkt. Lees meer  

 

 

 Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) Vlaams-Brabant 

kent vijf succesvolle jaren onder provinciale vleugels  
 

 

De Vlaams-Brabantse Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) viert zijn vijfde verjaardag in 

provinciaal beheer. Sinds 2016 geeft MAV gratis info en hulp over vervoer aan mensen met verminderde 

mobiliteit wegens handicap of ziekte. De MAV heeft zelf geen voertuigen, maar werkt met vervoerders 

samen om de ritten uit te voeren. En met succes, het aantal geboekte ritten is in vier jaar tijd zo goed als 

verdubbeld tot bijna 9.000 ritten in 2019 (in 2020 gooide corona roet in het eten). Uit een klantenevaluatie 

blijkt bovendien dat 94 % van de klanten de dienstverlening goed tot zeer goed vindt. Begin 2022 wordt 

de Mobiliteitscentrale overgenomen door een privaat geleide centrale in het kader van de vervoersregio's, 

de provincie wil er hierbij alles aan doen om de overgang vlot te laten verlopen en blijft ter beschikking om 

expertises te delen. Lees meer  

 

 

 Provinciebestuur Limburg plaatst eerste drie fietstelpunten 

langs Limburgse fietssnelwegen, komende jaren volgt uitbreiding 
 

 

Het provinciebestuur Limburg plaatst drie gloednieuwe fietstelpalen langs de Limburgse fietssnelwegen in 

Hasselt, Houthalen-Helchteren en Dilsen-Stokkem, om zo het gebruik van de fietssnelwegen beter in 

beeld te brengen. Het aantal vaste telpunten langs de fietssnelwegen zal er de komende jaren nog verder 

worden uitgebreid, in lijn met de beleidsdoelstelling om meer in te zetten op fietsdata. Een beleid dat we 

ook bij de andere provinciebesturen terugzien, zo werken de provincies binnen de VVP samen aan een 

ruimer fietsdataverhaal in de vorm van een Interprovinciale Fietsbarometer. Lees meer  

 

 

7. Dossier Erfgoed  
 

 

 De vijf provinciebesturen, de VVP en het Forum Vlaamse 

Archeologie (FVA) zetten zich ook de komende jaren in voor de 

Archeologiedagen  
 

De toekomst van de Archeologiedagen is verzekerd voor de komende jaren! Nadat vorige edities 

aantoonden dat het publiek archeologische activiteiten zeker kan smaken, zetten de vijf Vlaamse 

provincies samen met de VVP en het Forum Vlaamse Archeologie (FVA) opnieuw hun schouders onder 

deze hoogmis van de archeologie. Hun gezamenlijk enthousiasme resulteerde in een 

samenwerkingsovereenkomst tot en met 2025, wat het mogelijk maakt om de archeologische 

publiekswerking duurzaam op een hoger niveau te tillen.  

 

Meer weten? Neem dan zeker een kijkje op de website en noteer alvast de volgende editie op 8, 9 en 10 

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=732510238f&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=5b040ab4fe&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=ba911c9d60&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=c9f4977dd1&e=ba1858b294


 

oktober 2021 in je agenda!  

 

 

 

 Provinciebestuur West-Vlaanderen brengt met podcast 'Als de 

muren konden spreken' historische huizen tot leven  
 

 

Met de podcastreeks 'Als de muren konden spreken' wil de dienst Erfgoed van het provinciebestuur West-

Vlaanderen je meevoeren in de wereld van de historische woonhuizen met een ziel. Er wordt daarbij ook 

een spreekbuis gegeven aan erfgoedeigenaars en hun durf om in een historisch pand te gaan wonen. Zij 

wisselen immers maar al te graag hun ervaringen uit, om zo de drempels met betrekking tot het wonen in/ 

beheren van een beschermd monument of pand op de inventaris onroerend erfgoed weg te nemen. Lees 

meer  

 

 

 Provinciebestuur Vlaams-Brabant steunt herbestemming van 

landelijke kerken in Halle-Vilvoorde  
 

 

Het provinciebestuur Vlaams-Brabant ondersteunt landelijke kerken die een herbestemming willen 

realiseren. ze kunnen daarbij rekenen op een startbudget van 25.000 euro. Na een eerdere oproep voor 

kerken uit het arrondissement Leuven, komen nu kerken uit het arrondissement Halle-Vilvoorde in 

aanmerking voor een begeleidingstraject. Er kunnen één of meerdere herbestemmingen uitgetest worden 

in de vorm van een tijdelijke invulling, gaande van een tentoonstellingsruimte, evenementenlocatie of 

café. Bij de begeleiding van de projecten zal ook beroep gedaan worden op de expertise van de 

monumentenwachters bouwkunde en interieur. Lees meer 

 

 

8. Dossier Recreatie - en groendomeinen  
 

 

 Provinciebestuur West-Vlaanderen laat zeilboot zinken in 

provinciedomein De Gavers voor betere duikbeleving  
 

 

Het provinciebestuur van West-Vlaanderen bracht op 25 maart een zeilboot tot zinken in provinciedomein 

De Gavers. Het wrak wordt ter beschikking gesteld door de Vlaamse Vaarschool en moet zorgen voor 

meer beleving en kwaliteit voor de vele duikers in De Gavers. Daarnaast is dit project ook positief voor het 

onderwaterleven, aangezien de boot als schuilplaats kan dienen voor verschillende vissoorten. Lees meer 

en bekijk het verslag uit Het Journaal.  
 

 

 

 Openluchtmuseum Bokrijk in april opnieuw dagelijks open als 

Museumwandelpark  
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Provinciaal domein Bokrijk zet verder in op de formule van het gratis Museumwandelpark in deze corona-

omstandigheden. Vanaf 3 april, met inbegrip van de paasvakantie, kan je er opnieuw dagelijks van 10u00 

tot 18u00 genieten van een wandeling tussen de historische gebouwen van het museum. Er is een 

uitgestippelde wandelroute van ongeveer 4 kilometer zodat je elkaar niet hoeft te kruisen. Voor een 

bezoek aan het Museumwandelpark kan je vooraf niet reserveren, maar raadpleeg zeker de 

druktebarometer op de website. Wat de heropstart van de museale werking betreft richt Bokrijk zich op 1 

mei.  

   

 

9. Dossier Toerisme  
 

 

 Provinciebestuur Antwerpen ondersteunt kleinschalige logies 

met provinciale levenslijn richting toekomstgerichte 

investeringen  
 

 

Aansluitend bij het Vlaams stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen, dat er kwam op 

aangeven van Westtoer (zie VVP-nieuwsbrief van januari) , maakt het provinciebestuur Antwerpen 

250.000 euro vrij voor een provinciale levenslijn. Het programma ondersteunt kleinschalige logies om 

toekomstgerichte investeringen rond digitalisering en ecologische duurzaamheid te doen, die de 

heropstart meer kans op succes geven. Lees meer  

 

 

 Toerisme Oost-Vlaanderen start bewegwijzering van de 

Schelde Icoonroute  
 

 

De voorbije maand is Toerisme Oost-Vlaanderen gestart met de bewegwijzering van de Schelde 

Icoonroute, één van de Vlaamse Icoonroutes die de PTO's (Provinciale Toeristische Organisaties) en 

Toerisme Vlaanderen samen ontwikkelen ter vervanging van de langeafstandsfietsroutes. Het plan is om 

vervolgens in april te kunnen starten met de bewegwijzering van de Kunststedenroute, en in mei met de 

Heuvelroute. Nadat alle Vlaamse provincies de trajecten bewegwijzerd hebben, zal een heuse 

overkoepelende Vlaanderenroute ontstaan. Lees meer 

 

Meer weten over de Vlaamse Icoonroutes? Binnenkort kan je hiervoor terecht op de nieuwe website van 

www.vlaanderenmetdefiets.be 

 

 

10. Dossier Waterbeheer 
 

 

 Wereld Water Dag - interview met gedeputeerde Bart 

Naeyaert  
 

 

Het provinciebestuur West-Vlaanderen investeert jaarlijks 11 à 12 miljoen euro in duurzaam waterbeheer. 

Een groot deel daarvan gaat naar maatregelen tegen droogte en overstromingen, maar ook het verhogen 

van waterkwaliteit en bodemgezondheid behoren tot de prioriteiten. Gedeputeerde Bart Naeyaert, 

bevoegd voor Integraal Waterbeleid, licht de initiatieven toe. Lees het volledige interview hier  

 

 

 Provinciebestuur Oost-Vlaanderen strijdt proactief tegen 

droogte  
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Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen bindt - net als alle andere provinciebesturen - de strijd aan met 

de droogte, via proactieve initiatieven.  

 

Momenteel rolt de provincie een fijnmazig netwerk uit van 200 sensoren die het waterpeil op de Oost-

Vlaamse beken continu meten en doorsturen. De sensoren zijn multiflexmeters, compacte sensoren die 

ontwikkeld zijn door het waterschap Scheldestromen in Nederland. De provincie zet ook experimenten op 

voor alternatieve waterbronnen. Er wordt onderzocht of een deel van het water in de 

overstromingsgebieden kan ingezet worden als publieke waterreserve.  

 

"Als er dit voorjaar even weinig neerslag valt als vorig jaar, vrezen we opnieuw voor een kurkdroge zomer. 

Daarbij stapelt de impact van de afgelopen droogteperiodes zich op. Als provincie zetten we daarom sterk 

in op proactieve maatregelen die de balans tussen watervraag en wateraanbod op een structurele en 

duurzame manier in evenwicht brengen", aldus gedeputeerde Leentje Grillaert bevoegd voor Integraal 

Waterbeleid.  

 

Op 16 maart ging de provincie samen met tal van andere actoren dieper in op de 'droogteproblematiek' 

tijdens een digitale studiedag: 'Over dreigende droogte en waardevol water'. Herbekijk de inspiratiedag en 

lees meer over initiatieven in de provincie Oost-Vlaanderen.   

 

 

 Provinciebestuur Antwerpen: beleidskader wateradvies 
 

 

Het provinciebestuur van Antwerpen schrijft jaarlijks bijna 2.000 wateradviezen uit. Het provinciebestuur 

heeft een beleidskader opgemaakt als leidraad voor de vergunningsaanvragers. Om het beleidskader te 

duiden, organiseerden het provinciebestuur Antwerpen op 5 maart 2021 een Webinar. Hiervoor werken zij 

samen met VLARIO. Het Webinar kan je hier herbekijken. Lees meer  

 

 

11. Dossier Milieu   
 

 

 Provinciebestuur Vlaams-Brabant investeert in meer en betere 

natuur  
 

Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant investeert 806.620,24 euro in 23 projecten die de biodiversiteit 

in Vlaams-Brabant moeten verbeteren.  

 

Een duurzaam biodiversiteitsproject krijgt provinciale steun als er concrete realisaties worden uitgevoerd 

op het terrein die zorgen voor meer en betere natuur en de omgeving beter wapenen tegen de gevolgen 

van de klimaatsverandering. Dit kan zowel door het creëren van ecologische verbindingen tussen 

bestaande natuurgebieden, als door het versterken van groene ruimten in de meer bebouwde omgeving. 

De projecten moeten ook de biodiversiteit bevorderen door bijvoorbeeld natuurontwikkelingswerken die de 

leefgebieden van bedreigde dieren of planten verbeteren.  

 

"We investeren in onze natuur", zegt Bart Nevens gedeputeerde voor Leefmilieu. "In het sterk 

verstedelijkte en dichtbevolkte Vlaams-Brabant is het niet gemakkelijk om de natuur weer dichtbij de 

mensen te brengen. Maar de coronacrisis toont nogmaals aan dat dit noodzakelijk is. Daarom krijgen 
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projecten die de biodiversiteit in onze provincie versterken onze steun."  

 

Lees meer 

 

 

 Natuur met zorg - Regionale Landschappen inspireren 

zorginstellingen naar aanleiding van 'Week van de zorg' 
   

 

Tijdens de Week van de zorg, van 15 tot en met 21 maart, brachten de 16 Regionale Landschappen de 

vergroening van de zorgsector onder de aandacht. Ze lanceerden de campagne 'Natuur met zorg'. 

Hiervoor werken ze een inspiratiegids uit met concrete tips voor zorginstellingen om hun buitenruimte te 

vergroenen.  

 

De voordelen van natuurcontact zijn niet te onderschatten, vooral voor kwetsbare groepen zoals kinderen, 

ouderen, mensen met een langdurige ziekte of handicap. Terwijl net zij soms weinig kansen hebben om 

de natuur op te zoeken. Zorginstellingen zetten daarom steeds meer in op het vergroenen van hun 

buitenruimte. Een natuurlijke omgeving rond zorgcentra verbetert de kwaliteit van de zorg en biedt 

voordelen voor de natuur. Omdat zorginstellingen onvoldoende kennis in huis hebben om de vergroening 

uit te werken, kunnen ze in de landschappelijk waardevolle gebieden een beroep doen op een Regionaal 

Landschap. 

 

In de inspiratiegids lees je het verhaal van twee algemene ziekenhuizen, twee woonzorgcentra en twee 

psychiatrische ziekenhuizen die de buitenruimte van hun voorziening groen inrichtten en dit groen inzetten 

in hun werking. Je komt te weten waarom zorginstellingen kozen voor vergroening, hoe ze geïnspireerd 

werden, hoe de samenwerking met het Regionaal Landschap en andere partners verliep. Elke 

zorginstelling geeft concrete tips voor collega's om zelf aan de slag te gaan om een groenere omgeving te 

creëren. Lees meer  

 

 

 Klimaatbomen in Limburg - Limburgse campagne ijvert voor 

ruimte voor bomen in tuinen, parken, pleinen en straten  
 

 

Met de campagne 'Klimaatbomen in Limburg' breken provinciebestuur Limburg, Centrum Duurzaam 

Groen en Limburg.net een lans voor meer bomen in de woon- en werkomgeving. Een nieuwe website 

www.klimaatbomeninlimburg.be, en omkaderende activiteiten helpen gemeentes, groenaannemers en 

burgers om de juiste boom voor een locatie te selecteren en hem correct te planten. In de zomer volgt er 

ook een nieuw subsidiereglement voor steden en gemeenten.  

 

"Er is dringend een inhaalmanoeuvre nodig, en iedereen kan een steentje bijdragen", benadrukt 

gedeputeerde voor Milieu en Natuur Bert Lambrechts. "We willen in Limburg voluit gaan voor méér 

klimaatbomen in tuinen, parken, pleinen en straten. Die aanplant moet wel doordacht en planmatig 

gebeuren. Ik heb daarom 2 opdrachten gegeven: een kennisplatform en een vereenvoudigde subsidie 

voor gemeentebesturen." Lees meer  

  

 

 

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=1c9c810e0e&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=f6dd8955cb&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=64b062329f&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=459a918780&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=03c8adc75d&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=54c59d9f0f&e=ba1858b294

