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 1. Dossier Regiovorming 
 

Nota minister Somers  

Recent heeft de minister van Binnenlandse zaken, Bart Somers, een nota laten goedkeuren door de 

Vlaamse regering waarin hij meer toelichting geeft over het project 'regiovorming' (zie link hierna 

bijlage 1)   

 

Regiovorming in kaart  

 

Bron: Vlaamse administratie Binnenland 

 

VVP dringt aan op overleg 

Vanuit de VVP is er inmiddels een schrijven gericht aan minister Somers om het nodige overleg te 

voorzien met de VVP over het dossier 'regiovorming'.  

 

VVP visie  

De VVP bevestigt haar standpunt zoals geformuleerd in het VVP-memorandum 2019 (zie bijlage 2) 

naar aanleiding van de parlementsverkiezingen 'Samen één overheid' met accent op 'interbestuurlijk 

overleg' en 'interbestuurlijke samenwerking' tussen gemeenten, provincies en Vlaamse overheid. 

 

Deze bestuursstijl is niet uniek. In Nederland is deze, na een zoektocht van meer dan 40 jaar 

doorheen heel wat bestuurlijke (tover-)formules, ingeburgerd met tevens heel wat interbestuurlijke 

rendement.  

 

Lees meer 

Bijlage 1: Nota aan de Vlaamse regering: Regiovorming 

Bijlage 2: VVP-Memorandum 'Samen één overheid'  

 

Standpunt SERV en de regiovorming 

De Sociaal Economische Raad van Vlaanderen heeft haar advies uitgebracht i.v.m. het dossier 

'regiovorming'.  

 

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=41f6166d78&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=6df0ccb1ae&e=ba1858b294


 

'De SERV roept de Vlaamse regering op om te kiezen voor meer gelaagde bestuurskracht: de 

bestuurskracht van lokale besturen staat niet op zichzelf, maar moet worden bekeken als geheel én 

in relatie tot de organisatie van de gehele bestuurlijke organisatie in Vlaanderen.' 

 

Het SERV rapport legt de link naar 3 verschillende bestuurlijke vraagstukken (p. 66): 

• Het streven naar een optimale bestuurlijke schaal; 

• Regiovorming stelt de vraag naar het optimaal aantal bestuurlijke niveaus; 

• Regiovorming verwijst naar het bestuurlijk vraagstuk van de interbestuurlijke verhoudingen.  

Het volledige advies kan hier geraadpleegd worden.  

 

 

 2. Vacature VVP-stafmedewerker(-ster) 'Grondgebonden bevoegdheden  
 

 

De Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) is het kenniscentrum en de belangenbehartiger 

van de vijf Vlaamse provincies (www.vlaamseprovincies.be). Om haar opdracht waar te maken werft 

de VVP voor haar algemeen secretariaat te Brussel een stafmedewerker(-ster) aan. Deze 

medewerker(-ster) zal de provinciale belangen behartigen inzake grondgebonden bevoegdheden. 

Daarbij zijn de provinciebesturen 'de streekmotor' op heel wat beleidsdomeinen: economie, 

mobiliteit, toerisme, plattelandsbeleid, landbouw, ...  

 

Interesse of meer info? Klik hier 

  

 

 

 3. Dossier Water 
 

 

Vlaamse provinciebesturen nemen heel wat initiatieven i.v.m. 'waterbeleid'. Algemene info over hun 

beleidskader treft u aan in de VVP-ambitienota 'Over het DNA van het provinciaal bestuursniveau' 

Zie pg. 26 e.v.  

 

 

 Actua: Provincie West-Vlaanderen informeert via 'Watertalk.be' website over 

tijdstip en plaats van onderhoud onbevaarbare waterlopen 
 

 

De provincie West-Vlaanderen lanceert, in samenwerking met het kennis- en onderzoekscentrum 

voor land- en tuinbouw, Inagro, de nieuwe website 'Watertalk.be'. Het platform dat ontwikkeld werd 

binnen het project 'Watertalk' licht landbouwers, bedrijven en particulieren in over het tijdstip en de 

plaats van onderhoud aan de provinciale onbevaarbare waterlopen. Lees meer 

 

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=7689435867&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=f2cdbedace&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=66e996bc2f&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=fb2a24fb44&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=88146ec90e&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=92d507eda0&e=ba1858b294


 

 Actua: Provincie Antwerpen investeert in innovatief realtime meetsysteem voor 

waterstanden  
 

 

De provincie Antwerpen installeerde 25 peilsensoren in haar waterlopen om in realtime het waterpeil 

te kunnen meten en data door te sturen. "Met meer dan 2400 kilometer aan waterlopen zijn wij de 

grootste waterbeheerder in onze regio", duidt gedeputeerde Jan De Haes. Lees meer   

 

 

 Actua: Provincie West-Vlaanderen opent oproep aan privésector voor aanleg 

waterbuffers en watervoorraden 
 

 

De provincie West-Vlaanderen spreekt met het 'provinciaal reglement waterputten' de privésector, 

en voornamelijk de landbouw, aan voor de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden 

(GOG) op privéterreinen. Tussen 15 oktober en 15 december kan een dossier ingediend worden via 

de website. Lees meer  

 

 

 Actua: 1,25 miljoen euro voor duurzaam watergebruik in de Limburgse land- en 

tuinbouw   
 

 

Water is een essentiële productiefactor in de land- en tuinbouw. Om de weerbaarheid van de sector 

bij droogte te verhogen roept de provincie Limburg het Droogte Innovatie Fonds (DIF) in het leven. 

Lees meer 

 

 

 4. Dossier Klimaat  
 

 

Vlaamse provinciebesturen nemen heel wat initiatieven i.v.m. 'klimaatbeleid'. Algemene info over 

hun beleidskader treft u aan in de VVP-ambitienota 'Over het DNA van het provinciaal 

bestuursniveau' Zie pg. 18 e.v.  

 

 

 Actua: Provincie Vlaams-Brabant investeert in klimaat in het Zuiden 
 

 

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde het subsidiereglement voor duurzame 

klimaatprojecten in het Zuiden goed. Verenigingen voor ontwikkelingssamenwerking kunnen hierop 

een beroep doen op voorwaarde dat hun projecten klimaatvriendelijke duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen nastreven. Lees meer  

 

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=83f2b086b3&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=dd343fcd0e&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=0a2b450dcb&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=a711a74bba&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=a711a74bba&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=03d68f0ed8&e=ba1858b294


 

 Actua: Provincie Oost-Vlaanderen laat klimaatadaptatieplan voor het Waasland 

opmaken 
 

 

De provincie Oost-Vlaanderen wil de 10 gemeenten in het Waasland ondersteunen in hun 

klimaatbeleid. Daarom heeft ze een gespecialiseerd studiebureau de opdracht gegeven een 

klimaatadaptatieplan op te maken voor de regio. Hiervoor maakt de provincie een bedrag vrij van 

136.366 euro. Het project ging van start op 14 september 2020 voor een periode van twee jaar. 

Lees meer 

 

 

 5. Dossier Mobiliteit 
 

 

Vlaamse provinciebesturen nemen heel wat initiatieven i.v.m. 'mobiliteit'. Algemene info over hun 

beleidskader treft u aan in de VVP-ambitienota 'Over het DNA van het provinciaal bestuursniveau' 

Zie pg. 53 e.v.  

 

 

 Actua: Provincies werken samen rond fietsdata  
 

 

De provincie Antwerpen monitort sinds 2015, met de provinciale Fietsbarometer, het aantal fietsers, 

fietsroutes, fietsinfrastructuur en ongevalsgegevens in alle Antwerpse gemeenten en steden, om 

objectieve informatie te verzamelen voor het lokaal en provinciaal fietsbeleid. De provincies Oost-

Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg starten nu samen met de provincie Antwerpen een 

samenwerking rond fietsdata op. Lees meer 

 

 

 6. Dossier Economie 
 

 

Vlaamse provinciebesturen nemen heel wat initiatieven i.v.m. 'economie'. Algemene info over hun 

beleidskader treft u aan in de VVP-ambitienota 'Over het DNA van het provinciaal bestuursniveau' 

Zie pg. 40 e.v.  

 

 

 Actua: Provincie Limburg reserveert 2,15 miljoen euro voor 44 innoverende 

projecten  
 

“Via de provinciale innovatiepremie stimuleert de provincie Limburg kmo's om samen te werken in 

innovatieve projecten. De samenwerkende bedrijven kunnen hiervoor 50.000 euro provinciale 

innovatiepremie ontvangen”, aldus Limburgs gedeputeerde van Economie Tom Vandeput. Nadat 

eerder al 35 projecten werden goedgekeurd, heeft de deputatie in de eerste projectronde van 2020 

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=356d9bcbc1&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=06a0bfcd09&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=f4c25105e1&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=07a3ce9706&e=ba1858b294


 

opnieuw 440.625 euro vrijgemaakt om 9 nieuwe ideeën van Limburgse kmo's te realiseren. In totaal 

werken daarvoor 19 kmo’s samen. Lees meer 

 

 

 7. Dossier Platteland - Landbouw 
 

 

Vlaamse provinciebesturen nemen heel wat initiatieven i.v.m. 'platteland en landbouw'. Algemene 

info over hun beleidskader treft u aan in de VVP-ambitienota 'Over het DNA van het provinciaal 

bestuursniveau' Zie pg. 21 e.v. en pg. 31 e.v.  

 

 

 Actua: Tournée Provinciale - Vlaams Brabant - Proefcentrum Pamel wordt 

plattelandscentrum  
 

 

De provincie Vlaams-Brabant investeert volop in het proefcentrum Pamel om het om te vormen tot 

een volwaardig plattelandscentrum. Een stand van zaken wordt weergegeven in de volgende 

reportage op Plattelands TV.  Klik hier 

 

 

 Actua: Negentien nieuwe 100% West-Vlaams streekproducten en 

hoeveproducenten  
 

 

Twaalf producten krijgen voortaan de erkenning van 100% West-Vlaams streekproduct en zeven 

hoeveproducenten mogen voortaan het label 100% West-Vlaams dragen. Dat brengt het totaal op 

ruim 260 erkende 100% West-Vlaams streekproducten en hoeveproducenten. Lees meer  

 

 

 Actua: Provincie Oost-Vlaanderen geeft subsidies voor landschapsbeheer door 

landbouwers  
 

 

De Provincie Oost-Vlaanderen geeft subsidies voor landschapsbeheer door landbouwers. 

Verenigingen van landbouwers kunnen een subsidie aanvragen. Lees meer 

 

 

 8. Dossier Recreatie- en groendomeinen 
 

 

Vlaamse provinciebesturen nemen heel wat initiatieven i.v.m. 'recreatie- en groendomeinen'. 

Algemene info over hun beleidskader treft u aan in de VVP-ambitienota 'Over het DNA van het 

provinciaal bestuursniveau' Zie pg. 66 e.v.  

 

 

 Actua: Provinciaal recreatiedomein De Lilse Bergen!  
 

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=077f419b1f&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=3475441702&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=2abbe13a8f&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=2abbe13a8f&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=f32eea6503&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=50e82213d7&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=cd30c28ea0&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=c5ae6f1569&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=c5ae6f1569&e=ba1858b294


 

De provincie Antwerpen neemt op 1 januari 2021 definitief het recreatiedomein De Lilse Bergen 

over. Zo, aldus gedeputeerde Jan De Haes: "Het provinciebestuur realiseert een belangrijke ambitie 

uit het bestuursakkoord. We breiden zo één van onze kerntaken, het recreatieve en toeristisch 

aanbod uitwerken en ondersteunen, uit naar alle regio’s van het grondgebied."  Lees meer 

 

 

 Actua: West-Vlaamse provinciedomeinen blijven (grotendeels) open, maar 

activiteiten worden geannuleerd  
 

 

Geconfronteerd met de Vlaamse en federale maatregelen die sinds donderdag 29 oktober van 

kracht zijn inzake COVID 19, besliste de provincie West-Vlaanderen om alle georganiseerde 

activiteiten in de provinciale bezoekerscentra en provinciedomeinen met onmiddellijke ingang te 

annuleren. De bezoekerscentra en de grootste delen van de provinciedomeinen blijven wel 

toegankelijk. Lees meer  

 

 

 9. Dossier Toerisme 
 

 

Vlaamse provinciebesturen nemen heel wat initiatieven i.v.m. 'toerisme'. Algemene info over hun 

beleidskader treft u aan in de VVP-ambitienota 'Over het DNA van het provinciaal bestuursniveau' 

Zie pg. 45 e.v.  

 

 

 Actua: 8 icoonroutes voor toeristisch fietsen in Vlaanderen  
   

 

Tussen oktober 2020 en juli 2021 lanceren de vijf provinciale toeristische organisaties (Toerisme 

Provincie Antwerpen, Toerisme Limburg, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Vlaams-Brabant en 

Westtoer) i.s.m. Toerisme Vlaanderen acht nieuwe thematische langeafstand fietsroutes. Zo zetten 

ze Vlaanderen op de kaart als internationale bestemming voor fietsvakanties. Op maandag 26 

oktober beet Westtoer met de opening van de Kustroute alvast de spits af.  

Lees meer  

   

 

https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=83b88ffae9&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=ea170e4187&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=8c6cd24f53&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=67a7464bba&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=67a7464bba&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=bc188c96fa&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=5ddf0233a6&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=e1cfe10c89&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=f3a293d261&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=0a158982e6&e=ba1858b294
https://vlaamseprovincies.us8.list-manage.com/track/click?u=82affa56bc9db44576c51e1a9&id=dc133b0179&e=ba1858b294

