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Voorwoord 

 

Het voorliggend VVP-jaarverslag 2016 is uitgewerkt vanuit een tweeluik. Enerzijds gaat de aandacht 

naar de bestuurlijke evolutie van de Vlaamse provincies en anderzijds naar de initiatieven die de VVP 

neemt in de verschillende beleidssectoren.  

2016 zal met stip aangeduid worden als het jaar waarin het Vlaams parlement besliste om de 

provincies vanaf 1 januari 2018 niet langer persoons- en cultureel bevoegdheden te laten behartigen. 

Daarnaast werd ook beslist dat de provincies in de toekomst niet langer meer mogen participeren in 

de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Uiteraard heeft de VVP tijdens de bespreking van 

de desbetreffende ontwerpdecreten er verschillende malen op gewezen dat beide beslissingen niet 

echt de bestuurlijke efficiëntie ten goede komen…  

Het streven naar een kwalitatief geïntegreerde beleidsvoering zal immers in de toekomst veel 

moeilijker verlopen en de verplichte uitstap van de provincies uit de intergemeentelijke 

samenwerkingsvormen zal geen oplossing bieden om de ‘bestuurlijke verrommeling’ te verminderen. 

Integendeel, de provincies zullen in de toekomst, om hun (gebiedsgericht) beleid en hun 

ondersteunende functie naar de gemeenten waar te maken, allerhande overeenkomsten moeten 

afsluiten. De VVP blijft daarom resoluut voorstander voor een decreet interbestuurlijke 

samenwerking dat aan de 3 bestuursniveaus een juridische basis geeft om samen te werken in 

partnerschap. In het VVP jaarverslag 2015 werd al heel wat aandacht besteed aan de wijze waarop 

de VVP het project ‘afslanking’ opvolgt. Het voorliggend verslag biedt u een overzicht van datgene 

wat in 2016 gebeurde. Indien u vragen heeft, contacteer het VVP-secretariaat. 

Maar 2016 was niet alleen een jaar van ‘kommer en kwel’. We kregen van de Vlaamse regering ook 

lovende woorden te horen. In het kader van het project ‘VVP-ambitienota’ werd meermaals in 

politiek Brussel gesteld dat het goed is dat ‘de provincies niet bij de pakken blijven zitten’ en dus de 

uitdaging aangaan om in de toekomst werk te maken van hun vernieuwde missie op basis van hun 

grondgebonden bevoegdheden. Tijdens het voorbije werkjaar werd er dan ook heel wat werk 

verricht in zowel de ambtelijke als de beleidscommissies om de ambitienota ‘Troeven op tafel. 

Provincies zelfbewust!’ inhoud en vorm te geven. Het geheel werd voorgesteld op het jaarlijks VVP-

colloquium van 3 december. Kort verslag wordt uitgebracht in het  voorliggend jaarverslag. 

Niettegenstaande het turbulente werkjaar kon de VVP het afgelopen jaar opnieuw rekenen op heel 

wat samenwerking met bestuursleden, provinciemandatarissen en  personeelsleden van de 

provincies. Wij danken hen daarvoor!  

 
Raymond VAN LOOCK      Luk Lemmens 
Directeur       Voorzitter 
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Deel 1: Bestuur  

 

1.1 VVP-voorzitterschap  

 

Op de zitting van de Algemene Vergadering van 2016 werd de VVP-voorzittershamer doorgegeven.  

Uittredend voorzitter Marc VANDEPUT (Limburg) werd in de bloemetjes gezet voor zijn 

voorzitterschap tijdens de voorbije drie jaar. Gedeputeerde Luk LEMMENS (Antwerpen) nam de 

voorzittershamer voor de volgende 3 jaar in ontvangst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De nieuwe VVP-voorzitter dankt ere VVP-voorzitter Marc Vandeput 

 voor zijn inzet tijdens zijn voorzittersperiode. 

 

1.2 Historiek VVP-voorzitterschap 

 

Vóór de oprichting van de Vereniging van de Vlaamse Provincies was er de Belgische Vereniging.  

De eerste Voorzitter van de VVP was de heer Jan VALLAEYS (CVP, prov. Oost-Vlaanderen, 1991- 

1995).  
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Daarna werd achtereenvolgens de voorzittershamer doorgegeven aan: 

o Ferdinand PEUTEMAN (SP.a, prov. West-Vlaanderen, 1995-2001); 

o Johan BEKE (VLD, prov. Oost-Vlaanderen, 2001-2004); 

o Jan DURNEZ (CD&V, prov. West-Vlaanderen, (2004-2007);  

o Jos GEUENS (SP.a, prov. Antwerpen, 2007-2010);  

o Hilde BRUGGEMAN (VLD, prov. Oost-Vlaanderen, 2010-2013);  

o Marc VANDEPUT (CD&V, prov. Limburg, 2013-2016);  

o huidig voorzitter Luk LEMMENS (NV-A, prov. Antwerpen, 2016 -) 

 

1.3 Samenvatting maidenspeech Luk Lemmens als nieuwe VVP-voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens zijn maidenspeech legde de voorzitter een 5-tal accenten: 

 Het project ‘afslanking van de provincies’ mag niet ten nadele van het betrokken 

personeel zijn. Hun verworven statuut dient in zijn geheel overgenomen te worden;   

 De financiële verevening van provincies naar Vlaamse overheid dient correct te verlopen;  

 Vanuit de VVP dienen we onze beleidstroeven duidelijk te formuleren; 

 Provincies moeten in de toekomst maximaal over hun grondgebonden bevoegdheden 

kunnen beschikken zodat ze verder in staat zijn om een daadwerkelijk bovenlokaal beleid 

te kunnen voeren; 

 En tot slot… VVP moet meer “de boer op” om politiek Brussel te informeren over wat de 

provincies eigenlijk doen! 
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1.4 VVP Bestuursorganen1 

 

1.4.1 Raad van Bestuur 

Samenstelling van de Raad van Bestuur (statutaire hersamenstelling om de 6 jaar) 

De Raad van Bestuur is in 2016 als volgt samengesteld:  

o BRUGGEMAN Hilde, gedeputeerde, provincie Oost-Vlaanderen 

o CALUWÉ Ludwig, gedeputeerde, provincie Antwerpen 

o COUCKUYT Eddy, gedeputeerde, provincie Oost-Vlaanderen 

o CUYPERS Anne, provincieraadslid, provincie Limburg 

o DE CUYPER Bernard, provincieraadslid, provincie West-Vlaanderen 

o FLORQUIN Marc, gedeputeerde, provincie Vlaams-Brabant 

o GEYSEN Kris, provincieraadsvoorzitter, provincie Antwerpen 

o HERTOG Peter, gedeputeerde, provincie Oost-Vlaanderen 

o HORLAIT Dieudonné , provincieraadslid, provincie Vlaams-Brabant 

o LEMMENS Luk, gedeputeerde, provincie Antwerpen, Voorzitter 

o NAEYAERT Bart, gedeputeerde, provincie West-Vlaanderen 

o ROEFS Tie, gedeputeerde, provincie Vlaams-Brabant. 

o RÖTTGER Rik, gedeputeerde, provincie Antwerpen 

o RUTTEN Leopold, provincieraadslid, provincie Limburg 

o SWINNEN Monique, gedeputeerde, provincie Vlaams-Brabant 

o VANDENHOVE Ludwig, gedeputeerde, provincie Limburg 

o VANDEPUT Marc, provincieraadslid, provincie Limburg 

o VANLERBERGHE Myriam, gedeputeerde, provincie West-Vlaanderen 

o VEREECKE Carl, gedeputeerde, provincie West-Vlaanderen 

o WILLEMS Annick, provincieraadslid, provincie Oost-Vlaanderen 

 

o VAN LOOCK Raymond, directeur 

o VINZENT Stefanie, secretaris  

 

 

 

                                                             
1 Op 1 januari 2015 
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De Raad van Bestuur kwam in 2016 samen op volgende data: 

18 januari; 15 februari, 25 april, 23 mei, 20 juni, 19 september, 17 oktober, 21 november en 12 

december.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 Bureau (hersamenstelling om de 3 jaar) 

Het VVP-bureau, zijnde het dagelijks bestuur van de VVP, kwam tijdens het afgelopen werkjaar 

samen op 11 januari, 1 en 29 februari, 21 maart, 18 april, 2 mei, 6 juni,  5 september, 3 oktober, 7 

november en 5 december. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlnr: de heer Ludwig VANDENHOVE (gedeputeerde Limburg), mevrouw Hilde BRUGGEMAN (gedeputeerde Oost-Vlaanderen), de heer 

Marc VANDEPUT (provincieraadslid Limburg), de heer Ludwig CALUWÉ (gedeputeerde Antwerpen), de heer Kris GEYSEN 

(provincieraadsvoorzitter Antwerpen), de heer Luk LEMMENS (gedeputeerde Antwerpen), de heer Raymond VAN LOOCK (directeur VVP), 

mevrouw Stefanie VINZENT (secretaris VVP), de heer Carl VEREECKE (gedeputeerde West-Vlaanderen), mevrouw Myriam VANLERBERGHE 

(gedeputeerde West-Vlaanderen), Monique SWINNEN (gedeputeerde Vlaams-Brabant),                                                                                           

Alexander VERCAMER (gedeputeerde Oost-Vlaanderen) 
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Het dagelijks bestuur van de VVP is als volgt samengesteld:  

o Voorzitterschap: 

 Marc VANDEPUT, Limburg,  tot 19 maart 2016  (dhr. Marc Vandeput blijft lid van het 

VVP-bureau) 

 Luk Lemmens, Antwerpen, vanaf 19 maart 2016 

o Hilde BRUGGEMAN, eerste ondervoorzitter, gedeputeerde Oost-Vlaanderen 

o Myriam VANLERBERGHE, tweede ondervoorzitter, gedeputeerde West-Vlaanderen 

o Carl VEREECKE, penningmeester, gedeputeerde West-Vlaanderen 

o Ludwig VANDENHOVE, gedeputeerde Limburg 

o Ludwig CALUWE, gedeputeerde Antwerpen 

o Monique SWINNEN, gedeputeerde Vlaams-Brabant 

o Kris GEYSEN, provincieraadsvoorzitter Antwerpen 

o Alexander VERCAMER, adviserend lid, gedeputeerde Oost-Vlaanderen en voorzitter College 

van Gedeputeerden 

o Raymond VAN LOOCK, directeur VVP 

o Stefanie VINZENT, secretaris  

 

Daarnaast is er ook nog overleg op het niveau van: 

1.4.3 College van Provincieraadsvoorzitters 

College van Provincieraadsvoorzitters is samengesteld uit volgende leden:  

(zie foto’s onderaan van links naar rechts) 

o Kris GEYSEN, provincie Antwerpen en tevens voorzitter van het College 

o Chris TAES, provincie Vlaams-Brabant 

o Eliane SPINCEMAILLE, provincie West-Vlaanderen 

o Greet DE TROYER, provincie Oost-Vlaanderen  

o Gilbert VAN BAELEN, provincie Limburg 
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1.4.4 College van Gedeputeerden 

Twee à drie maal per jaar komt ook het voltallig College van Gedeputeerden samen en dit onder 

voorzitterschap van gedeputeerde Alexander VERCAMER (Oost-Vlaanderen). 

Het college heeft als doelstelling om overleg te plegen en afstemming tot stand te brengen tussen de 

dertig gedeputeerden over actuele bestuurlijke aangelegenheden. Het VVP-secretariaat staat hierbij 

ten dienste van het college. 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte historiek van het Voorzitterschap van het College van Gedeputeerden 

Tot 1974 werd het College van Vlaamse Gedeputeerden voorgezeten door de eerste gedeputeerde 

van de provincie waar het overleg doorging.  

Vanaf 1974 is de voorzitter van het college de gedeputeerde met de meeste anciënniteit als 

gedeputeerde: 

o 1974 – 1977: Bert CROUX (Limburg)  

o 1977 – 1985: René LOOS (Antwerpen) 

o 1985 – 1992: Jan HERREMANS (Oost-Vlaanderen) 

o 1992 – 2000: Vic Van Eetvelt (Antwerpen) 

o 2000 – 2010: Jos Geuens (Antwerpen) 

o 2010 tot heden: Alexander VERCAMER (Oost-Vlaanderen)   
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1.4.5 College van Provinciegriffiers 

De draaischijf met betrekking tot het bevorderen van de goede werking van de ambtelijke 

commissies is het College van Provinciegriffiers.  Het College is samengesteld uit volgende personen: 

o Albert DE SMET, Oost-Vlaanderen (voorzitter College van Provinciegriffiers) 

o Geert ANTHIERENS, West-Vlaanderen 

o Danny TOELEN, Antwerpen 

o Marc COLLIER, Vlaams-Brabant 

o Renata CAMPS, Limburg  

o Raymond Van Loock, als directeur VVP en secretaris van het College. 

Het college van provinciegriffiers komt maandelijks bij elkaar. 

Vlnr: de heer Danny TOELEN (provincie Antwerpen), de heer Geert ANTHIERENS (provincie West-Vlaanderen), de heer Albert DE SMET 

(provincie Oost-Vlaanderen), mevrouw Renata CAMPS (provincie Limburg), de heer Marc COLLIER (provincie Vlaams-Brabant) 

 

Vanuit het College van Provinciegriffiers worden er verschillende initiatieven genomen ter 

ondersteuning van de werking van de VVP. Naast voorbereidende werkzaamheden in het kader van 

het project ‘afslanking van de provincies’ werd ook op vraag van het VVP-bureau een ontwerp van 

ambitienota uitgewerkt waarin voorstellen worden geformuleerd inzake het nieuwe inhoudelijk 

profiel van de provincies.   
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Specifiek zijn er binnen het College van Provinciegriffiers volgende werkgroepen actief: 

o werkgroep ‘Gebiedsgericht werken’, voorzitter D. TOELEN, provinciegriffier Antwerpen; 

o werkgroep ‘Personeel’, voorzitter A. DE SMET, provinciegriffier Oost-Vlaanderen; 

o werkgroep ‘ICT’ voorzitter M. COLLIER, provinciegriffier Vlaams Brabant met specifiek de 

werkgroepen  GDI-Vlaanderen  en GIS-Vlaanderen;  

o werkgroep provinciale bestuursscholen : voorzitter F. DESLE (West-Vlaanderen). 

 

1.4.6 College van Financieel beheerders 

Het College van Financieel Beheerders heeft een gelijkaardige structuur als deze van het College van 

Provinciegriffiers. De VVP doet geregeld beroep op de leden van dit College o.m. voor de opmaak van 

de jaarlijkse analyse van de provinciale budgetten en het jaarlijks overzicht van de provinciale 

fiscaliteit. Zie VVP-website, bestuurszaken, financiën  http://www.vlaamseprovincies.be/financien 

Het college wordt voorgezeten door de heer Patrick BRAET (West-Vlaanderen).  

Minstens éénmaal per jaar is er een gemeenschappelijk overleg tussen beide Colleges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Leden van het College van Financieel beheerders zijn: (van links naar rechts)  Céline EYNATTEN  (Vl. Br.),  
                                     Patrick Braet (W. Vl.), Stefaan Desmet (O. VL.), Stefan Verbruggen (Antw.) en  Bérengère ADRIAENS (Lim.) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vlaamseprovincies.be/financien
http://www.vlaamseprovincies.be/financien
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1.4.7 Eremandatarissen 

Sinds enkele jaren is er een groep van ere gedeputeerden, ere provincieraadsvoorzitters en ere 

provinciegriffiers interprovinciaal actief. De groep wordt voorgezeten door de heer Jan VALLAEYS, 

ere gedeputeerde Oost-Vlaanderen en tevens oud voorzitter van de VVP (periode: 1994 - 1996). 

Daarnaast is mevr. Greta THOOFT, oud-secretaris van de VVP, secretaris van deze vriendenkring.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Van links naar rechts: Fons Kockx, Georges De Langhe, Miel Mannaerts, Greta Thooft (secretaris),  
                              Jan Vallaeys (voorzitter), Boudewijn Peeters , Sonja Van Lindt en Toine De Coninck 

 

De directeur van de VVP brengt telkens verslag uit van de stand van zaken van de werking van de 

VVP in politiek Brussel. Tijdens het afgelopen jaar ging het gesprek vooral over het project ‘afslanking 

van de provincies’. Zie verder. 
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Deel 2: Structuur en Organisatie van de VVP      

 

2.1  Uitgangspunt 

 

Naast de statutaire werking van de VVP, via de jaarlijkse Algemene Vergadering, Raad van Bestuur en 

Dagelijks Bestuur is de VVP-werking hoofdzakelijk gebaseerd op een samenwerkende interprovinciale 

structuur met en tussen beleids- en ambtelijke commissies. 

Daarnaast is er geregeld overleg tussen VVP, de ministeriële kabinetten en de Vlaamse administratie. 

Daarbij zijn de personeelsleden van het VVP-secretariaat verantwoordelijk voor de organisatorische 

en  inhoudelijke ondersteuning, afstemming en opvolging van de werkzaamheden. 

 

2.2 Het VVP-secretariaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het VVP-secretariaat is samengesteld uit de volgende personen (van links naar rechts): Stijn Huysveld, Lieve De Schrijver, 
Raymond Van Loock, Hilde Rekkers, Mathijs Vandenbroucke, Stefanie Vinzent en Brent Roobaert 
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o Directeur: Raymond VAN LOOCK 

o Stafmedewerkers: 

 Hilde REKKERS: medeverantwoordelijk voor de opvolging project ‘afslanking van de 

provincies’, sociale economie, arbeidszorg, ontwikkelingssamenwerking, woonbeleid 

 Brent ROOBAERT: verantwoordelijk voor milieu, integraal waterbeleid, ruimtelijke 

ordening, omgevingsvergunning,  

 Stijn HUYSVELD: verantwoordelijk voor toerisme, mobiliteit, provinciaal recreatie en 

groendomeinen, erfgoed, ICT en e-government,   

 Mathijs VANDENBROUCKE: landbouw, platteland, economie, Europa 

o Secretariaat: 

 Stefanie VINZENT: de VVP-secretaris is secretaris van het Bureau, RvB en AV en 

coördineert  het VVP secretariaat. Mevr. S. Vinzent is tevens syndicus van het gebouw 

waarin de kantoren van de VVP gesitueerd zijn. 

 Lieve DE SCHRIJVER, medewerkster VVP secretariaat 

o Provinciaal onderwijs wordt opgevolgd door het POV (Provinciaal Onderwijs Vlaanderen) 

met als voorzitter Inga Verhaert, gedeputeerde Antwerpen en als directeur mevr. Griet 

Mathieu. Voor meer info over het POV: http://www.pov.be/site    

 

2.3 Huisvesting 

 

Het VVP-secretariaat is gelegen op de Boudewijnlaan, 20-21 te Brussel. 

Het secretariaat beschikt over 2 verdiepingen. Gezien de afslanking van de taakstelling van de 

provincies en dus ook van het VVP personeel werd eind 2015 beslist om één verdieping te verkopen 

of te verhuren. 

Een derde verdieping, ingericht als vergaderruimte, wordt gedeeld met het POV. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pov.be/site
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2.4 Overzicht huidige bevoegdheden en samenwerking met de provincies 

 

2.4.1 Bestuurlijke bevoegdheden  

VVP verantwoordelijke: Raymond Van Loock, VVP-directeur 

o Inhoudelijke voorbereiding en opvolging statutaire organen; 

o Jaarlijkse zitting van de Algemene Vergadering  

o Maandelijkse zitting van de Raad van Bestuur 

o Maandelijks zitting van het Bureau (dagelijks bestuur) 

o Inhoudelijke opvolging van ‘niet statutaire’ organen 

o College van Gedeputeerden 

o College van Provincieraadsvoorzitters 

o College van Provinciegriffiers: maandelijkse bijeenkomst  

o Inhoudelijke opvolging beleidssectoren 

o Algemeen: opvolging van de evoluties binnen de verschillende 

beleidssectoren en dit in overleg met de VVP-medewerkers   

o Specifiek: Binnenlandse aangelegenheden (opvolging provinciedecreet, 

provinciale financiën, project ‘vernieuwde taakstelling en gewijzigde 

financiering van de provincies’  (afslanking provincies) 

o A-commissie ‘erediensten’: voorzitter H. DOCKX (Antw.) Werkgroep 

‘erediensten’. In het kader van de erkenningsprocedure van Islamietische 

erediensten is de VVP werkgroep verschillende malen samen gekomen om 

onderling overleg te voeren en informatie uit te wisselen.   

o A- en B-commissie ‘personeel’ en specifiek de VVP vertegenwoordiging in het comité 

C met I. Dellaert (O.VL.), P. SOMMEN (Antw.) en P. DE HERTOG (Vl. Br.). De 

commissies kwamen in 2016 geregeld samen in  het kader van het project ‘afslanking 

van de provincies’.  
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o Binnen de werkzaamheden ‘Binnenland’ zijn er tevens enkele specifieke bestuurlijke 

circuits die via de VVP werking worden opgevolgd :  

o VVP vertegenwoordiging in de projectwerkgroep ‘afslanking provincies’ met 

de gedeputeerden L. LEMMENS, H. BRUGGEMAN en M. SWINNEN (zie 

verder) 

o VVP afgevaardigde in het ‘auditcomité’: gedeputeerde F. SMEETS (Limb.) 

o VVP afgevaardigde in de werkgroep ‘audit’: financieel beheerder S. DESMET 

(O.Vl.) 

o Overleg stafmedewerkers 

o 14-daagse stafvergadering 

o 14 daagse grondgebonden staf 

o Wekelijks inhoudelijk gesprek met stafmedewerkers over stand van zaken 

actuele dossiers  

o Opvolging secretariaatswerkzaamheden  

o Extern 

o Lid van de redactieraad STUUR, tijdschrift voor lokale leidinggevenden. 

 

2.4.2 Secretariaat: Stefanie Vinzent en Lieve De Schrijver 

De VVP-secretaris is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken van het VVP-secretariaat. 

Stefanie Vinzent heeft als belangrijkste bevoegdheden: 

o Administratieve opvolging van de statutaire 

organen 

o Zorg voor de goede organisatie van de 

werking van het VVP-secretariaat 

o Zorg voor de uitvoering van het financieel 

management van de VVP 

o Syndicus van het gebouw 

 

Zij wordt hierbij bijgestaan door mevr. Lieve De Schrijver. 
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Deel  3:                                                                                                                           

Over de VVP-ambitienota, het VVP colloquium en het project ‘de boer op’ 

 

3.1 Over de VVP-ambitienota 

 

Waarom een VVP ambitienota? 

Zoals hoger reeds vermeld zullen de provincies  ten gevolge van het project ‘afslanking van de 

provincies’ vanaf 1 januari 2018 nog enkel over grondgebonden bevoegdheden beschikken.  

Het VVP bureau besliste om niet bij de pakken te blijven zitten en in het offensief te gaan door 

maximaal werk te maken van de  grondgebonden bevoegdheden.  

Binnen de werking van de VVP werd afgesproken om een nota uit te werken die een beeld geeft over 

de meerwaarde die de provincies geven m.b.t. deze grondgebonden bevoegdheden.  

Het idee om een ambitienota uit te werken kreeg vorm. 

 

Ieder zijn verantwoordelijkheid  

De bevoegde A-commissies kregen de opdracht om de nodige teksten uit te werken. De bevoegde B-

commissies toetsten de respectievelijke teksten aan de vooropgestelde beleidsopties en keurden 

deze goed. 

De Raad van Bestuur evalueerde het geheel en stuurde bij waar nodig.  

Het VVP-Bureau coördineerde de werkzaamheden. 

 

Engagementsverklaring VVP-ambitienota een feit 

Op het VVP colloquium van 3 december werd de VVP ambitienota voorgesteld aan de aanwezige 

provincieraadsleden (zie volgende pagina). 

 

De ambitienota werd plechtig ondertekend door de voorzitter van de VVP en de vijf 

provincieraadsvoorzitters of hun afgevaardigde (zie volgende pagina). 
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3.2 Over het VVP-colloquium  

 

 

 

 

 

 

Het VVP-colloquium 2016 speelde in op de actualiteit rond de klimaatproblematiek.  

Gastheer was provincieraadsvoorzitter Chris Taes. 

Gastpreker was professor Leo Van Broeck, tevens Vlaams Bouwmeester. De uiteenzetting van de 

professor had als titel ‘grondgebruik, stedelijkheid en densiteit’. Hij maakte in zijn uiteenzetting de 

link tussen het verleden (wat is er mis gegaan?), het heden (wat zijn de feitelijkheden?) en de 

toekomst (wat zijn de uitdagingen?).  

Tijdens het panelgesprek onder moderatie van professor Joris Voets gaven de gedeputeerden                                

mevr. A. SCHEVENELS, mevr. I. MOORS, mevr. I. VERHAERT, de heer B. NAEYAERT en de heer                      

P. HERTOG hun visie vanuit hun provincie wat het provinciaal beleid te bieden heeft als antwoord op 

de probleemstelling van de Vlaams Bouwmeester. 

Last but not least had de VVP ook de heer Rob van Eijkeren, IPO verantwoordelijke in Europees 

Brussel, uitgenodigd om een stand van zaken te geven van de evolutie van de Nederlandse 

provincies. 

Tot slot stelde de heer Luk Lemmens de VVP-ambitienota voor. 

 

 

 

 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/82affa56bc9db44576c51e1a9/files/20161203.Verwelkoming.pdf
file:///C:/Users/Lieve%20De%20Schrijver/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/G2NSUWF1/R_M_6-3_bwerk_2de_proef.pdf
https://gallery.mailchimp.com/82affa56bc9db44576c51e1a9/files/20161203.Nederlandseprovincies.pdf
https://gallery.mailchimp.com/82affa56bc9db44576c51e1a9/files/20161203.Ambitienota.pdf
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Enkele sfeerbeelden 

 

Van links naar rechts én van boven naar onder:  

o Een 200-tal mandatarissen tekende present 

o De provincieraadsvoorzitter van Vlaams Brabant, de heer Chris Taes, trad op als 

gastheer 

o Een panel samengesteld uit gedeputeerden (van links naar rechts mevr. I. Verhaert 

(Antw),de heer B. Naeyaert (W. Vl.), mevr. I. Moors (Lim.), de heer P. Hertog (O. Vl.) 

en mevr. A. Schevenels (Vl. Br.) werd gemodereerd door prof. J. Voets 

o Zicht op de zaal met op iedere plaats een rode neus om mee te doen met de Rode 

Neuzen Actie  

o Prof. L. Van Broeck, Vlaams Bouwmeester 

o De 6 ondertekenaars van de engagementstverklaring inzake de VVP-ambitienota  

 

 

 

http://rodeneuzendag.be/
http://rodeneuzendag.be/
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3.3 Over het project ‘de boer op’ 

 

Het VVP bureau besliste dat de ambitienota niet louter een ‘intern’ product zou zijn maar ook 

voldoende uitstraling zou moeten brengen naar de ‘buitenwereld’. Afgesproken werd dat zowel 

‘politiek Brussel’ als ‘het maatschappelijk middenveld’ en de ‘wetenschappelijke wereld’ zou 

gecontacteerd worden om niet alleen de ambitienota voor te stellen maar ook hen er laten op te 

reflecteren.  

Het VVP project ‘de boer op’ werd uitgewerkt met de ambitie om in 2017 het effectief ook te 

realiseren. Verslag ervan in het jaarverslag 2017. 
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Deel 4: Project ‘afslanking van de provincies’   

 

Het project ‘afslanking provincies’ bestaat uit 3 onderdelen: 

o De afslanking van de bevoegdheden 

o De provincieraadsverkiezingen 

o De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 

 

4.1 Afslanking bevoegdheden 

 

4.1.1  Het decreet  

In 2016 had de VVP enkele gesprekken met het kabinet van minister L. HOMANS (9 mei, 13 juni,                 

12 juli, 14 juli en 20 juli 2016). De vertegenwoordigers van de VVP gaven uiting aan hun 

bezorgdheden m.b.t. de timing van het project, de overheveling van het personeel en de financiële 

verevening.  Op 26 juli 2016 keurde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet goed. Na een 

bespreking in de Commissie ‘Binnenland’ (11 oktober 2016) werd het decreet ‘vernieuwde 

taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies’ op 9 november 2016 goedgekeurd door het 

Vlaams Parlement. De samenvattende inhoud van dit decreet is: 

o Vernieuwde taakstelling:  

Het decreet stelt definitief vast welke persoonsgebonden taken / bevoegdheden / 

instellingen vanaf 1 januari 2018 niet langer door de provincies zullen worden uitgeoefend, 

alsook de overheid die deze taken / bevoegdheden / instellingen zal overnemen. 

o Gewijzigde financiering:  

 In het decreet wordt per provincie het maximumtarief voor de provinciale 

opcentiemen op de onroerende voorheffing bepaald, en dit vanaf 2018.   

 Om de toegenomen financieringsbehoeften van de Vlaamse overheid en de 

gemeenten op te vangen zal de Vlaamse basisheffing verhoogd worden. De 

provinciale opcentiemen zullen worden verlaagd, vanuit de redenering dat er bij de 

provincies - als gevolg van het wegvallen van de persoonsgebonden en culturele 

bevoegdheden - een dalende financieringsbehoefte is.  

 Dit resulteert in minderinkomsten voor de provincies, nl.   

 Antwerpen: 28.920.415,14 €  

 Limburg: 11.210.655,88 €  
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 Oost-Vlaanderen: 19.142.488,85 €  

 Vlaams-Brabant: 18.977.354,16 €  

 West-Vlaanderen: 17.331.741,66 €  

 Totaal: 95.582.655,68 € 

 De daling van de financieringsbehoefte (t.g.v. het wegvallen van de 

persoonsgebonden en culturele bevoegdheden) per provincie:   

 Antwerpen: 28.329.315 €  

 Limburg: 18.502.733 €  

 Oost-Vlaanderen: 16.893.464 € 

 Vlaams-Brabant: 11.905.566 €  

 West-Vlaanderen: 19.952.125 €  

 Totaal: 95.583.203 € (in de vorige tekst werd dit totaal nog geraamd op 

167,2 miljoen €) 

 Omdat de kloof tussen de gedaalde financieringsbehoefte en de minderinkomsten 

voor Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant significant is, engageert de Vlaamse 

overheid zich om de bevoegde ministers budgetten ter beschikking te stellen om 

extra uitgaven te kunnen doen in de provinciale grondgebonden bevoegdheden 

aangebracht door Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen.  

 Omdat de per provincie verschillende maximumtarieven voor de Raad van State 

enkel aanvaardbaar zijn 'voor zover de regeling enkel zou gelden voor dat 

aanslagjaar'  blijft het gehanteerde maximumtarief niet langer onbeperkt geldig, 

maar tot en met 31 december 2022. De provincies zullen vanaf het aanslagjaar 2023 

opnieuw over de volle fiscale autonomie kunnen beschikken wat betreft de 

opcentiemen op de onroerende voorheffing.  

 

4.1.2 Het draaiboek 

Op 21 september 2016 ontving de VVP het ontwerpdraaiboek ‘afslanking provincies’. Het draaiboek 

legt de projectstructuur vast en beschrijft de verschillende stappen die genomen moeten worden. 

Het ontwerpdraaiboek  werd bijgestuurd op basis van de adviezen van de VVP en op 14 oktober 2017 

door de Vlaamse regering goedgekeurd.  
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4.1.3 De sectoren 

In 2016 werd, per sector, de transitie van de verschillende sectoren voorbereid: 

o Sport: 

 1ste helft 2016: bilaterale gesprekken 

 September/oktober 2016: opstart werkgroepvergaderingen 

o Welzijn: 

 Maart/april 2016: bilaterale gesprekken 

 6 april 2016: gedeputeerden welzijn in gesprek met minister J.  VANDEURZEN 

 Mei 2016: bilaterale gesprekken 

 7 juli 2016: gedeputeerden welzijn in gesprek met minister J. VANDEURZEN 

 Juli/september 2016: het interambtelijk overleg werkte aan een theoretische 

toewijzing van medewerkers aan de clusters van de Vlaamse overheid 

 12 oktober 2016: gedeputeerden welzijn in gesprek met minister J. VANDEURZEN 

 10 november 2016: het interambtelijk overleg maakte afspraken over de verdere 

aanpak 

 9 december 2016: bilaterale gesprekken op ambtelijk niveau over de toewijzing van 

medewerkers 

o Cultuur en jeugd: 

 Juni – november 2016: bilaterale gesprekken 

 5 december 2016: de VVP vroeg minister S. GATZ in een brief om snel duidelijkheid 

te geven over de verder aanpak voor de sectoren ‘cultuur’ en ‘jeugd’. Op 6 december 

antwoordde het kabinet S. GATZ met een mail over de werkgroepen die de transitie 

in goede banen moeten leiden. 

 16 december 2016: de VVP werd geïnformeerd door het kabinet S. GATZ over de 

stand van zaken van het project ‘Afslanking provincies’. 

o Gelijke kansen: 

 Op 30 juni en 7 juli 2016 was er een gesprek van de bevoegde gedeputeerden met 

het kabinet L. HOMANS; 

 Najaar 2016: bilaterale gesprekken van de betrokken medewerker met Gelijke 

Kansen Vlaanderen. 
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4.2 Provincieraadsverkiezingen 

 

Op 26 november hechtte de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het 

voorontwerp van decreet dat het Provinciedecreet, het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, het 

Digitaal Kiesdecreet en het decreet over de organisatie van Vlaamse bestuursrechtscolleges wijzigt. 

Het voorontwerp van decreet werd voorgelegd aan de provincieraden.  

 

De Vlaamse Regering hechtte tegelijk haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van bijzonder 

decreet dat het Provinciedecreet en het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet wijzigt. Het 

ontwerpdecreet werd ingediend bij het Vlaams Parlement. De wijzigingen moeten ervoor zorgen dat 

de lokale en provinciale verkiezingen nog vlotter en efficiënter verlopen, en zijn gebaseerd op de 

verbetersuggesties uit het evaluatierapport van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 

oktober 2012.  

 

Tijdens  dezelfde zitting van de Vlaamse regering werd in een ontwerp van bijzonder decreet het 

aantal te verkiezen provincieraadsleden vastgelegd. Daarbij werd afstand gedaan van de aantallen 

die opgesomd werden in een vroegere conceptnota. Het voorstel houdt in: 

o 31 provincieraadsleden onder het miljoen inwoners 

o 36 provincieraadsleden boven het miljoen inwoners 

Op basis van dit voorstel vermindert het aantal provincieraadsleden van 351 leden naar 175 leden.   

Eind december 2016 werd aan de provincies hierover advies gevraagd. 

Vanaf de volgende legislatuur zal tevens het aantal gedeputeerden verminderen van 6 naar 4.  

 

4.3  Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 

 

Op 27 april 2016 hechtte het Vlaams Parlement haar goedkeuring aan het decreet tot wijziging van 

het decreet van  6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en het 

Provinciedecreet van 9 december 2005. Concreet betekent dit dat de Vlaamse provincies vanaf 1 

januari 2019 niet meer mogen participeren in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 

 

Klik hier voor een actuele stand van zaken van het dossier ‘afslanking provincies’. 

file:///C:/Users/Lieve%20De%20Schrijver/AppData/COMMUNICATIE/Vooruitgangsrapport/Grondgebonden%20bevoegdheden/Zorgpunt_%20dossier%20afslanking%20provincies%20en%20interne%20staatshervorming/Afslanking%20provincies/afslanking.docx
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Deel 5: vanuit de beleidssectoren   

 

5.1 Mobiliteit 

 

5.1.1  Interne organisatie 

o B-commissie ‘mobiliteit’: voorzitter T. DEHAENE (Vlaams-Brabant) 

o A-commissie ‘mobiliteit’: voorzitter C. BROUWERS (Antwerpen) 

 

5.1.2 Dossiers 

Project leesbaarheid fietssnelwegen 

In 2016 ontwikkelden de vijf Vlaams provincies samen een logo en een 

uniforme bewegwijzering voor de fietsostrades/fietssnelwegen. Die 

moeten de 110 fietssnelwegen in Vlaanderen, die in totaal goed zijn 

voor zo een 2400 kilometers rechtlijnige fietsroutes, beter herkenbaar 

maken. De fiestostrades zijn soms moeilijk te volgen omdat deze bestaan uit verschillende soorten 

infrastructuur: vrijliggende fietswegen, jaagpaden, fietspaden, fietsstraten, autoluwe wegen,… 

 

De provincie Vlaamse-Brabant en de provincie Antwerpen testten het logo en de bewegwijzering met 

elk een proeftraject. Het proeftraject in de provincie Vlaams-Brabant betrof de fietssnelweg Leuven-

Brussel. In de provincie Antwerpen was er het proefproject op de fietsostrade Antwerpen-Essen. 

 

Op 4 oktober 2016 was er een interprovinciaal overleg om de proefprojecten te overlopen en te 

kijken hoe men verder zal gaan met het “project leesbaarheid fietssnelwegen”. Een voorstel tot 

verdere uitwerking wordt voorgesteld aan de B-commissie begin 2017. 

 

Startakkoord Geoloket Trage Wegen 

Op 4 februari 2016 ondertekenden de vijf Vlaamse provincie en vzw 

Trage Wegen het startakkoord ‘geoloket Trage wegen’. Dit is een 

centrale digitale plaats waarbij alle beschikbare data rond trage 

wegen voor iedereen toegankelijk is. Het geoloket wordt aangestuurd 

vanuit de provincie Vlaams-Brabant en is te raadplegen    

 via volgende link. 

http://geo.vlaamsbrabant.be/tragewegen
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Conceptnota kaderdecreet gemeentewegen 

De conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende een kaderdecreet Gemeentewegen werd op 2 

juni 2016 ingediend door de Vlaamse meerderheidspartijen. In deze conceptnota wordt het huidige 

specifieke statuut van de buurt- en voetwegen afgeschaft en stelt men voor dat de voetwegen of 

buurtwegen toegevoegd worden aan het stelsel van gemeentewegen. Het gevolg hiervan kan zijn dat 

de provincies niet langer verantwoordelijk zijn voor de erkenning en de wijziging van deze trage 

wegen. De werkgroep Trage Wegen, de A-commissie en de B-commissie zijn het erover eens dat een 

nieuw decretaal kader voor de gemeentewegen wenselijk is. De werkgroep Trage Wegen bundelde 

de visies van de verschillende provincies die op de A-commissie van 26 september zijn besproken. De 

VVP ontving van Lies Jans, N-VA parlementslid en trekker van de conceptnota, een uitnodiging om 

met de provincies in overleg te gaan i.k.v. de conceptnota kaderdecreet gemeentewegen. 

 

Op 25 oktober werd een VVP-delegatie ontvangen voor een parlementair overleg. De VVP delegatie 

werd voorgezeten door gedeputeerde Tom Dehaene (voorzitter B-commissie mobiliteit) en 

afgevaardigden van de werkgroep Trage Wegen en de A-commissie mobiliteit. Op het overleg 

werden de aspecten besproken uit de conceptnota waar de provincies met kunnen instemmen en 

deze waar zij een aanpassing suggereren. Na het gesprek werden deze ook schriftelijk aan Lies Jans 

bezorgd. Het parlementslid gaf aan dat zij voor het voorstel van decreet met de provincies opnieuw 

in overleg zal gaan. Een eerste voorstel wordt ten vroegste in februari 2017 verwacht. 

 

Vlaams Huis voor Verkeersveiligheid 

Het Vlaams Huis voor Verkeersveiligheid (VHV) werd door de Vlaamse regering opgericht om alle 

acties rond verkeersveiligheid beter op elkaar af te stemmen. De structuur van het VHV bestaat uit 

een stuurgroep, vier werkkamers en het Vlaams forum. 

 

De provincies maken enkel deel uit van 2 werkgroepen (de werkkamer 

‘infrastructuur’ en de werkkamer ‘educatie en sensibilisering’) en het Vlaams 

forum.  De provincies voeren, zoals vastgelegd in het mobiliteitscharter, ook 

heel wat acties rond verkeersveiligheid en pleitten op het overleg met 

minister B. Weyts op 13 juni 2016 voor een volwaardige betrokkenheid in het 

VHV.  
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Maar de minister stelt dat educatie en sensibilisatie niet tot de opdracht van de provincies behoren. 

In de werkkamer ‘infrastructuur ‘en de werkkamer’ educatie en sensibilisering’ heeft de VVP input 

geleverd voor de verschillende fiches die uitmondden in 25 maatregelen inzake verkeersveiligheid. 

De werkkamers zullen in 2017 opnieuw bij elkaar geroepen worden. 

 

5.2 Toerisme 

 

5.2.1 Interne organisatie 

 B-commissie ‘Toerisme’: voorzitter M. SWINNEN (Vlaams-Brabant) 

 A-commissie ‘Toerisme’: voorzitter S. GHEYSEN (West-Vlaanderen) 

 

5.2.2 Dossiers 

Toeristisch Tv-programma: ‘weg zijn wij’ 

Door het wegvallen van ‘Vlaanderen Vakantieland’ zijn de provincies op zoek naar een nieuwe 

aanpak van de marketing van de toeristische regio’s. In kader hiervan beslissen de leden van de B-

commissie Toerisme om de onderhandelingen met de VRT verder op te nemen en te kijken of een 

samenwerking rond het programma ‘weg zijn wij’ mogelijk is in 2016.  

Op 18 mei 2016 was er een overleg met de VRT en de leden van de A-commissie Toerisme. Er werd 

naar de pilootaflevering gekeken van het tv-programma ‘weg zijn wij’. Daarnaast is op het dagelijks 

bestuur van Logeren in Vlaanderen de overdracht van de URL ‘www.wegzijnwij.be’ besproken. Er 

werd afgesproken dat de provincies inhoudelijk inbreng kunnen leveren inzake de bijkomende 

informatie op de webpagina van het programma. 

De vijf provincies sloten een contract af met de 

VRT voor 1 jaar waarbij de provincies zich 

financieel engageren voor 3 bijkomende 

afleveringen van het programma. De provincies 

stellen de vraag om geen politici aanbod te laten 

komen in het programma. Maar de VRT stelt dat op basis van reeds gemaakte afspraken dit niet 

mogelijk is in het eerste seizoen. De VRT formuleerde een compromisvoorstel en de Vlaamse 

provincies gaan akkoord met het compromisvoorstel van de VRT en de bijkomende financiering van 

de laatste 3 afleveringen in 2016. 

http://www.vlaamshuisvoorverkeersveiligheid.be/verkeersveiligheidsplan.php
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Tijdens het overleg op 16 september stellen de PTO-directeurs vast dat een grondige evaluatie van 

de overeenkomst nodig is. De provincies hebben hun bezorgdheid geuit aan de VRT. De VVP is van 

oordeel dat de het programma ‘weg zijn wij’ te weinig toeristische effecten genereert en niet voldoet 

aan de eisen van een toeristisch programma. 

 

Op 3 februari 2017 zal een overleg plaatsvinden met de A-commissie en Logeren in Vlaanderen                        

(directeur Saskia Van Laere) en de VRT waarbij het eerste seizoen van ‘weg zijn wij’ samen wordt 

geëvalueerd. Daarnaast wordt er bekeken of een toekomstige samenwerking met de VRT voor ‘weg 

zijn wij’ mogelijk is. 

 

Crisismaatregelen binnenlandstoerisme 

Vanuit de sector toerisme kwamen signalen dat de aanslagen van 22 maart 2016 een negatieve 

impact hebben op het aantal (internationale) boekingen in ons land. Daarop werd er door de vijf 

Vlaamse provincies het initiatief genomen om te bekijken of er ook door de provincies kon ingezet 

worden op het versterken van de toeristische sector door de binnenlandse markt extra te activeren. 

 

Een eerste stap betrof de online bevraging van de provincies bij de vergunde logiesuitbaters. Uit de 

bevraging bleek dat de vakantiemakers in de toeristische regio’s dit jaar een extra stimulans kunnen 

gebruiken. Hoewel 77% geen impact ondervond, is er toch ook 23% van de ondervraagde logies die 

aangaven dat ze het laatste half jaar een lagere bezetting hadden als het jaar voorheen. Factoren 

zoals het weer en een vroege paasvakantie speelden ook mee, maar na de aanslagen kreeg 46% van 

de logiesuitbaters te maken met annuleringen en/of minder boekingen.  
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In tweede instantie zaten de Vlaamse provincies samen met de toeristische steden, ondernemers en 

diverse andere betrokken actoren om gezamenlijk positieve acties uit te werken. Zowel de 

kunststeden als ook Toerisme Vlaanderen willen bekijken om de provinciale acties financieel te 

versterken. Op de A-commissie Toerisme van 18 mei 2016 werd afgesproken om de kunststeden en 

Toerisme Vlaanderen te bedanken voor hun collegiale aanbod. Er werd afgesproken om er niet op in 

te gaan om de geplande acties niet te vertragen. Ook bleek dat door de goede budgettering 

voldoende middelen te zijn vrijgemaakt om de acties te kunnen realiseren zonder de bijkomende 

externe financiële middelen 

 

Door de verwachting dat de cijfers in sommige segmenten van de toeristische markt nog een tijdje 

achter zullen blijven, zien de ondernemers groeimogelijkheden op de binnenlandse markt. De 

provincies zijn daarom bereid om samen met Logeren in Vlaanderen alvast 200.000 euro extra uit te 

trekken voor het stimuleren van ‘vakantie in eigen land’. Half mei werd er gekozen voor een 

samenwerking met de Persgroep.  

Logeren in Vlaanderen zal de logiesuitbaters steunen door de tarieven voor de promotiecampagne 

van 2017 niet te verhogen.  

 

Tot slot was er de concrete uitrol van acties ter versterking van de binnenlandmarketing van de 

toeristische regio’s die als volgt verliep: 

o In de loop van de zomervakantie werden er 560.000 exemplaren van een 52 pagina tellend 

toeristisch magazine verspreid in Vlaanderen en Zuid-Nederland als bijlage bij de kranten en 

weekbladen zoals Het Laatste Nieuws, De Morgen, Goed Gevoel en Het Algemeen Dagblad. 

o Begin juni werd de online campagne opgestart. Op 1 juni werden online tips gegevens voor 

een korte vakantie in Vlaanderen en er worden wedstrijden georganiseerd waarbij mensen 

een arrangement met overnachting kunnen winnen om de toeristische regio’s doorheen de 

provincies te ontdekken. Tot slot volgt er op 3 september 2016 een uitgebreid online dossier 

dat dienst doet als mini-website met beeld en video aanbod en waarin grotendeels de 

inhoud van het magazine hernomen wordt. Dit is te raadplegen via volgende link. 

 

 

 

http://brandedcontent.nina.be/2016/logeren-in-vlaanderen-vakantieland/index.html
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Interprovinciaal fietsproduct 

De B-commissie Toerisme besliste om in te zetten op het stimuleren van meerdaagse fietsvakanties 

in Vlaanderen. Het doel hierbij is om het rendement te vergroten van de gedane investeringen door 

de vijf Vlaamse provincies in het Vlaamse brede fietsknooppuntennetwerk. 

 

 

 

Hiervoor werd op 4 maart 2016 op de B-commissie de samenwerking principieel vastgelegd voor het 

uitwerken van een interprovinciaal fietsproduct. Volgende afspraken werden hierbij gemaakt: 

o Toerisme provincie Antwerpen (TPA) coördineert het project en trekt het onderzoek naar de 

consumentenbehoeften (opgelegd door Toerisme Vlaanderen);  

o Het project ‘Interprovinciaal Fietsproduct’ werd in juni 2016 ter subsidiëring ingediend als 

impulsdossier bij Toerisme Vlaanderen binnen het impulsprogramma ‘Wandelen en fietsen’; 

o Elke PTO draagt ongeveer 15 000 euro per jaar bij ter financiering van het project. 

 

Uit het consumentenbehoeftenonderzoek dat werd afgerond door TPA blijkt dat er een duidelijk 

potentieel is voor fietsvakanties, zowel naar de binnenlandmarkt als naar de buitenlandmarkt. De rol 

van de provincies focust zich op die van facilitator (awareness creëren bij de horecasector) en 

informatieverstrekker naar de vakantiespecialisten en logiessector. 

 

Op 20 juni 2016 werd het ‘interprovinciaal fietsproduct: fietsvakanties Vlaanderen’ ingediend als 

impulsdossier bij Toerisme Vlaanderen. En op 14 december kreeg TPA de bevestiging van TVL dat het 

impulsdossier werd goedgekeurd. In 2017 zal er een kick-off evenement plaatsvinden waarbij het 

plan van aanpak wordt voorgesteld aan touroperators, de provincies en Toerisme Vlaanderen. 
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5.3 Erfgoed 

 

5.3.1 Interne organisatie 

o Erfgoed 

 A-commissie: voorzitter Johan ROMBOUTS (Oost-Vlaanderen) 

 B-commissie ‘cultuur’: voorzitter Luk LEMMENS (Antwerpen) 

o MoWaV 

 De B-commissie cultuur vormt de Raad van Bestuur van de vzw. Voorzitter L. 

LEMMENS (Antw.) 

 Het dagelijks bestuur bestaat uit de bevoegde provinciale ambtenaren, VVP en de 

leidinggevenden van Monumentenwacht Vlaanderen vzw.  

 

5.3.2 Dossiers 

Monumentenwacht Vlaanderen vzw 

Monumentenwacht Vlaanderen vzw vierde dit jaar haar 25-jarig bestaan. 

Doorheen die 25 jaar is niet alleen de organisatie maar ook de 

dienstverlening geëvolueerd.  

De kerntaak als koepelvereniging van Monumenten Vlaanderen (MoWaV) 

blijft de ondersteuning van de provinciale monumentenwachten die de eerste lijndienstverlening 

verzorgen. In 2016 werden verder hiervoor verder stappen gezet om de databank en bijhorende 

webapplicaties verder te optimaliseren2: 

o iMAKS: grote databank met alle gegevens over objecten, inspecties, adressen, facturatie,…. 

In 2016 was er de herontwikkeling van de acces-databank  naar een webapplicatie. Deze zal 

in gebruik zijn vanaf  1 januari 2017. 

o MAKSbo: databank-webapplicatie voor het schrijven van bouwkundige inspectierapporten. In 

2016 werd MAKSbo na intensieve opleidingen in de vijf Vlaams provincies geïmplementeerd. 

o MAKSin: databank-applicatie voor het schrijven van interieurrapporten werd verder 

geoptimaliseerd. 

o MAKSfun: Optimalisatie van de databank-applicatie voor het inspecteren van 

begraafplaatsen me een tablet in 2016. 

                                                             
2 Cijfers uit het jaarverslag 2016 Monumentenwacht Vlaanderen vzw 
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Daarnaast blijft MoWaV sterk inzetten op haar 3 bijkomende Vlaamse opdrachten: 

 archeologie; 

 meerjarenonderhoudsplanning; 

 varend erfgoed. 

 

Archeologienota 

Sinds 1 juni 2016 is een aanvrager van een 

stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning in bepaalde 

gevallen verplicht om een archeologienota toe te voegen 

bij zijn aanvraag. Dit leidde tot heel wat bezorgheden 

binnen de provincies omdat ze met deze regelgeving 

geconfronteerd worden op haar grondgebonden 

bevoegdheden. 

 

Daarom werd vanuit de provincie West-Vlaanderen een voorzetnota opgemaakt die de 

bezorgdheden en wenselijke aanpassingen omtrent de archeologienota vanuit provinciaal oogpunt 

bundelt. Deze nota werd vervolgens verder uitgewerkt met de medewerking van volgende A-

commissies: landbouw, water, ruimtelijk ordening, onroerend erfgoed en mobiliteit. De nota wordt 

in 2017 voorgelegd aan de verschillende betrokken B-commissies waarna deze mits goedkeuring 

voorgelegd wordt aan de bevoegde minister, Geert-Bourgeois. 

 

 

5.4 Groen- en recreatiedomeinen 

 

5.4.1 Interne organisatie 

 B-commissie ‘groen en recreatiedomeinen’: voorzitter Walter ZELDERLOO (Vlaams-Brabant) 

en Bruno PEETERS (Antwerpen) 

 A-commissie ‘groen en recreatiedomeinen’: voorzitter Lieven ELST (Vlaams-Brabant) 
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5.4.2 Dossiers 

Week van de provinciedomeinen 

De A-commissie stelde op 5 mei 2016 voor om een Vlaamsbreed initiatief te nemen die rol en 

werking van de provinciale domeinen meer in de belangstelling plaatsen. Na het uitkantelen van de 

persoonsgebonden bevoegdheden, vormen de provinciale domeinen meer dan ooit een uniek 

contactpunt tussen het provinciale beleid en het grote publiek. Op het vooroverleg van College van 

gedeputeerden i.k.v. de provinciale domeinen op 2 september gingen de gedeputeerden akkoord en 

vertrouwden zij de uitwerking van dit initiatief toe aan de A-commissie. 

 

De A-commissie stelde voor om een ‘Week van de 

provinciedomeinen’ te organiseren van 10 tot 17 april 

(inclusief paasmaandag). Er zal een divers aanbod aan 

activiteiten met een gemeenschappelijk thema op 

verscheidene provinciale domeinen worden aangeboden. 

Hiervoor werd een werkgroep opgericht.  De provincie 

Vlaams-Brabant is de bewaker van het project. 

 

Veiligheidsthematiek 

Binnen de A-commissie geeft men aan dat verscheidene provinciale recreatie- en groendomeinen 

geconfronteerd worden met overlast die veroorzaakt wordt door haar bezoekers. Hierbij stelt het 

probleem zich dat de provinciedomeinen geen wettelijk kader hebben om gegevens van personen 

die inbreuken plegen op de veiligheid op te slaan, te raadplegen en te delen met andere 

provinciedomeinen. 

 

Daarom werd door de VVP via de voorzitter van de A-commissie, Lieven Elst, op een VIR-overleg 

(Vlaanderen is Recreatie), dit is een werkgroep binnen het Instituut voor Sportbeheer (ISB) die de 

Vlaamse overheidsdomeinen groepeert, gevraagd of andere recreatiedomeinen ook inbreuken 

vaststellen en of zij ook nood hebben aan een officieel kader. In het jaarplan van ISB voor 2017 staat 

vermeld dat men specifiek zal werken rond de veiligheid in de publieke domeinen. Dit gaat wijder 

dan enkel de provinciale domeinen. Deze thematiek wordt door Lieve Elst als lid van de Raad van 

Bestuur van ISB verder opgevolgd en teruggekoppeld naar de a  -en b- commissie. 
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5.5 ICT 

 

5.5.1 Interne organisatie 

 B-commissie ‘ICT’: voorzitter C. VEREECKE (West-Vlaanderen) 

 A-commissie ‘ICT’: voorzitter M. COLLIER (Vlaams-Brabant) 

 

5.5.2 Dossiers 

Trefdag Informatie Vlaanderen 

Op 9 juni 2016 vond de Trefdag Informatie Vlaanderen plaats die georganiseerd werd door het 

agentschap Informatie Vlaanderen. Tijdens de Trefdag werd een brede waaier aan onderwerpen 

voorgesteld, zoals het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal, geografische thema’s, e-

government, etc. Op de beursvloer waren er 45 bedrijven en organisaties die zich voorstelden. 

 

De VVP was aanwezig op deze trefdag met een stand rond de 

verschillende ondersteuningsmogelijkheden die de provincies 

aanbieden op het ICT-domein. Dit betreft onder meer de GIS-

ondersteuning, het adviseren van lokale besturen bij het inventariseren van trage wegen, het 

uitlenen van een mobiel GIS-toestel, e-government ondersteuning en sociale planning.  

 

Dit aanbod werd gebundeld in een brochure die te raadplegen is via de VVP. 

 

ICT Werkgroepen 

In de schoot van de oprichting van de Vlaamse diensten integrator (VDI) werd in 2013 een 

coördinatiecomité opgericht dat de VDI bij staat in de vervulling van haar opdrachten. De VVP zetelt 

in dit coördinatiecomité met één stemgerechtigde. De bevoegdheden van het coördinatiecomité 

omvatten zowel operationele als strategische aspecten met betrekking tot zowel het 

informatiebeleid als het ICT-beleid. De belangrijkste onderwerpen die behandeld werden in 2016 

waren de authentieke gegevensbronnen en het programma ‘Vlaanderen Radicaal Digitaal’. 

Andere werkgroepen waar de VVP in vertegenwoordigd is, zijn GDI, ICT-consortium en V-ICT-OR. 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/82affa56bc9db44576c51e1a9/files/201606.RVL.TrefdagInformatieVlaanderen.01.pdf
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Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT- beleid 

In 2016 hechtte de Vlaamse regering haar definitieve goedkeuring aan de oprichting van het 

stuurorgaan ‘Vlaams Informatie- en ICT-beleid’. Het stuurorgaan zal de uitvoering van de strategie en 

de prioriteiten inzake ICT-beleid vanuit Vlaanderen bewaken en zal enkele huidige werk- en 

stuurgroepen vervangen. De samenstelling van het stuurorgaan is bepaald in de conceptnota 

‘Vlaanderen Radicaal Digitaal’. Het stuurorgaan zal 19 leden tellen, waarvan 3 vertegenwoordigers 

van de lokale besturen. Eén vertegenwoordiger van de lokale besturen wordt voorgedragen door de 

Vlaamse provincies. 

 

De VVP verwacht in 2017 een uitnodiging van minister Homans om een vertegenwoordiger af te 

vaardigen in het stuurorgaan. 

 

Ambitienota- E-government: Optimaal Digitaal 

In de ambitienota ‘Provincie Zelfbewust’ die werd voorgesteld op het VVP-colloquium op 3 

december, vormt ook ICT een belangrijk luik. 

 

De federale en, vooral, de Vlaamse overheid heeft zeer duidelijke 

doelstellingen geformuleerd rond digitale dienstverlening met het 

‘Vlaanderen Radicaal Digitaal 2020’-programma. Meer dan ooit dienen 

lokale overheden in te zetten op de digitalisering van hun processen 

De kennis die de provincies hebben van de lokale overheden op hun grondgebied, is een essentiële 

meerwaarde voor complementaire extra ondersteuning. De provincies bieden complementaire steun 

en extra-ondersteuning aan de lokale besturen. In de provincie Vlaams-Brabant verloopt dit via het 

autonoom provincie bedrijf VERA en in de provincie Oost-Vlaanderen via piva eGov.  

Daarnaast treden de vijf Vlaamse provincies als kennispartner op voor de lokale besturen op het vlak 

van ICT,HRM, overheidsopdrachten,… 

 

De ambitienota met het luik, E-governement: Optimaal Digitaal, is hier te raadplegen. 

 

 

 

https://www.vera.be/
http://www.oost-vlaanderen.be/public/egov/
https://gallery.mailchimp.com/82affa56bc9db44576c51e1a9/files/20161203.Ambitienota.pdf
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5.6 Economie 

 

5.6.1 Interne organisatie 

 B-commissie ‘economie’: voorzitter G. VERSNICK (Oost-Vlaanderen) 

 A-commissie ‘economie’: voorzitter G. DENHAEN (Vlaams-Brabant) 

 Werkgroep Detailhandel: voorzitter G. CASTERMANS (Antwerpen) 

 Subcommissie Sociale economie: voorgezeten door stafmedewerker Hilde Rekkers 

 Werkgroep provincies in cijfers: voorgezeten door stafmedewerker Mathijs Vandenbroucke 

 

5.6.2 Dossiers 

Detailhandel 

In 2016 ging het project ‘Baanwinkels en gemeenten op één lijn’ met 

medewerking van de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams 

Brabant van start. Dit project kwam tot stand met EFRO steun. De 

hoofddoelstelling was het zoeken naar een evenwicht tussen grootschalige 

baanwinkels en detailhandel in de stadskern. De provincie Antwerpen neemt 

de coördinatie van dit project op zich.  

De Vlaamse provincies willen vanuit de VVP ook in samenwerking treden met externen om het 

detailhandelsbeleid blijvend vorm te geven. Een voorbeeld hierin is het bovengenoemde project 

‘baanwinkels’. Samen met agentschappen (Vlaio) en belangenorganisaties (Unizo, VVSG) kunnen de 

provincies zo een meer geïntegreerd beleid uitstippelen.  

 

Streekbeleid 

De hervorming van het streekbeleid in 2015 heeft in 2016 zijn implementatie gekend. Dit betekende 

dat er nieuwe streken konden intekenen op het streekbeleid in 2016. Eind 2016 werd er door de A-

commissie Economie een balans opgemaakt.  

 

Opvallend voor de VVP is dat men ondanks de hervormingen in andere streken vaak het 

ERSV/RESOC/SERR-vehikel blijft gebruiken, al is het met nieuwe fondsen en in een ander jasje.  
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De hervormingen hebben dus zelden tot een ware verschuiving geleid. In ‘nieuwere’ 

samenwerkingsverbanden is de rol van de provincie nog steeds groot. Het is duidelijk dat de 

provincies hun coördinerende rol ten volle opnemen. Ze zijn betrokken bij het intekeningen op de 

projectoproepen, het opstarten van oude en nieuwe streken en daarbovenop dragen ze ook 

financieel een deel bij.  

 

Ruimtelijke Economie 

De VVP merkte dat er vanuit Vlaanderen een verschuiving plaatsvindt van de provinciale insteek in 

het ruimtelijke economische beleid naar een meer bottom-up benadering. In 2016 werd de 

projectsubsidie vanuit Vlaanderen voor de activeringsteams binnen de POM’s niet verlengd. Men wil 

in de plaats meer inzetten op een projectoproep voor het activeren van onbenutte bedrijfsgronden. 

Verder wil men naar een decentraal medebeheer van het GIS gaan inzake de bedrijventerreinen.  

De bovenlokale reflectie is uitermate geschikt voor het domein van de ruimtelijke economie. Dit 

wordt door alle partners erkend. De VVP commissies Economie gaan een overlegstructuur opzetten 

met de voornaamste partners inzake het Ruimtelijk Economisch beleid. Dit om een gedegen en 

gedragen ruimtelijke economisch beleid in alle provincies te kunnen uitrollen. In december 2016 

werd hier reeds vorm aan gegeven door in overleg te treden met Vlaio en de POM-directeurs.  

Clusterwerking 

Het nieuwe beleidskader van Vlaanderen in zake het clusterbeleid kent zijn basis in de conceptnota 

‘clusterbeleid’ van juli 2015. Het beleid ent zich op een beperkt aantal speerpuntclusters. In de 

beleidsbrief van minister Muyters lezen we dat deze speerpuntclusters finaal begin 2017 zullen 

worden geïdentificeerd.  

In 2016 zijn de eerste oproepen van het Vlaams clusterbeleid uitgerold. Vanuit de VVP is aangestuurd 

op verdere afstemming tussen Vlaanderen en de provincies betreffende het economische 

clusterbeleid. Vanuit elke provincie wordt er op een geïntegreerde manier middelen en actoren 

gebundeld om tot een sterke clusterwerking te komen die de economische ontwikkeling 

ondersteunt. Een eerste aanzet voor deze afstemming zal in 2017 worden gegeven door een 

inventarisatie van de clusterwerking in de provincies aan het kabinet over te dragen. 
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5.7 Europa 

 

5.7.1 Interne organisatie 

 B-commissie ‘Europa’: voorzitter G. VERSNICK (Oost-Vlaanderen) 

 A-commissie ‘Europa’: voorzitter J. AMPE (Vlaams-Brabant) 

 Technische Werkgroep CEPLI: Mathijs Vandenbroucke VVP 

 VLEVA: verbindingsambtenaar voor VVP: Nand De Clerck 

5.7.2 Dossiers 

Europees Semester 

Voor Europa is het Europees Semester het geldende kader voor de tenuitvoerlegging van de 

groeistrategie van de EU en voor een doelmatig (economisch) bestuur. Het welslagen van het 

Europees Semester (m.i.v. de Europa 2020-strategie) kan versterkt worden door te werken aan het 

draagvlak en de betrokkenheid van de lokale en regionale autoriteiten, de sociale partners en andere 

relevante stakeholders. Hierbij bleken de Vlaamse provincies de partner bij uitstek. Daarom heeft de 

Algemene Afvaardiging van Vlaanderen bij de Europese Unie (AAVREU) in samenwerking met de VVP 

het uitdragen van het Europees semester uitgewerkt. Op deze manier is er een verdiepte governance 

bereikt met een samenspel tussen Europa, Vlaanderen en het provinciale niveau. In de eerste plaats 

is er gemikt op het versterkt communiceren en sensibiliseren van de beleidslijnen in het Europees 

semester. Op langere termijn kan de samenwerking rond andere semesteronderdelen verder worden 

uitgediept. 

De Vlaamse Provincies kunnen via hun Europe Direct-

werking snel op de bal spelen op vlak van 

communicatie en sensibilisering van Europese 

projecten. Er werd een gemeenschappelijk beeldmerk, 

format, structuur, titel, … afgesproken om het Europees 

semester aan het brede publiek te brengen. Onder de titel ‘Bouwen aan Europa’ heeft elke provincie 

binnen haar programma het Europees semester hierin een plaats gegeven en heeft daarop verdere 

eigen inhoudelijke invulling gegeven aan het project. 
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De provincies met een universiteit op het grondgebied konden steevast rekenen op een universitaire 

bijdrage, zij het in de invulling van de avond zelf, zij het met een koppeling met de universitaire 

lessenreeksen. De activiteiten mogen als succesvol worden geëvalueerd. Zowel vanuit de 

deelnemende burgers, de provincies als Vlaanderen waren er positieve reacties op het initiatief.  

EFRO/Interreg 

Na de hervormingen in 2015 is er in 2016 vormgegeven aan de implementatie van de nieuwe 

werking in het domein van het Europees fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO). De VVP stelde in 

2016 vast dat de expertise en ervaring op het terrein van de provinciale contactpunten onderbenut 

werd in de nieuwe structuur.  

De verhoging van het aantal aanvragen en de huidige stroefheid tussen de verschillende besturen 

ondersteunt deze stelling. Om dit te bestendigen wordt het gesprek aangegaan met de betrokken 

partners zoals Vlaio, de Vlaamse Regering etc. Met Vlaio vond er reeds een vruchtbaar gesprek 

samen in december ’16. Met de resultaten van dit gesprek wordt er gekeken naar een 

opvolgingsgesprek met de betrokken Vlaamse ministeriële kabinetten. 

Vleva (Vlaams Europees verbindingsagentschap) 

In 2016 hebben er op basis van een Service Level Agreement tussen de 

VVP en Vleva gezamenlijke initiatieven plaatsgevonden en is er nauw 

samengewerkt rond informatiedeling en netwerkontsluiting. Concrete 

dossiers zoals staatssteun en clusterbeleid werden samen opgevolgd. 

Begin december ’16 is er bij Vleva een nieuwe liaison officier aangenomen die in nauwe 

samenwerking met de VVP zal treden. Nand De Klerck vervangt Joke Hofmans in deze functie. Eind 

december vond er een eerste kennismaking tussen Nand en de A-commissie Europa plaats.  

De VVP heeft eind 2016 zijn samenwerking met Vleva onder de loep genomen. Een voorstel tot 

toekomstige samenwerking werd voortgebouwd op basis van vier pijlers. Cruciale informatie delen, 

input vanuit de provincies richting Europa leveren, algemene netwerkontsluiting en 

samenwerkingsverbanden stimuleren. Met een nieuw jaarprogramma wil men deze pijlers omzetten 

in concrete acties zodat er in 2017 nog nauwer kan worden samengewerkt.  
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Cepli 

VVP is lid van CEPLI, de Europese koepelorganisatie van lokale 

intermediaire besturen (CEPLI, European Confederation of Local 

Intermediate Authorities). CEPLI groepeert  11 verenigingen uit 10 landen. 

CEPLI heeft tot doel het intermediaire niveau meer zichtbaarheid te 

verschaffen op het Europese toneel. Momenteel is het voorzitterschap in 

handen van onze buur, de voorzitter van de Vereniging voor Waalse provincies (APW).  

In kader van de ‘week of regions and cities’ in Brussel eind september 2016 organiseerde Cepli een 

event rond het thema “Toerisme als bron voor (economische) streekontwikkeling”.   

De sessie met sterke internationale sprekers vanuit de Europese Commissie, het Comité van de 

Regio’s en de provinciale bestuursniveaus werd goed onthaald. Toerisme als bron voor economische 

streekontwikkeling was een sterk thema waar ook de Vlaamse provincies zich in konden terugvinden.  

Eind 2016 werd er binnen Cepli de ambitie gelanceerd om een studie uit te voeren naar de 

meerwaarde van het intermediaire bestuursniveau over de landsgrenzen heen. Dit dient in 2017 zijn 

vorm te krijgen. 

HNP – Rob Van Eijkeren 

Om de grensoverschrijdende samenwerking te versterken trad de VVP in 

overleg met de vertegenwoordiging van de Nederlandse provincies in Europa. 

Het Huis der Nederlandse Provincies (HNP) wordt geleid door de heer Rob Van 

Eijkeren en hij was tevens de gesprekspartner voor de VVP. De afspraak werd 

gemaakt om meer gezamenlijk op te treden inzake grensoverschrijdende 

materies waarbij zowel de Nederlandse als de Vlaamse provincies zijn 

betrokken.  
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5.8 Landbouw 

 

5.8.1 Interne organisatie 

 B-commissie ‘landbouw’: voorzitter I. MOORS (Limburg) 

 A-commissie ‘landbouw’: voorzitter D. HUYGENS (Oost-Vlaanderen.) 

 

5.8.2 Dossiers 

Lokale voedselstrategieën 

In 2016 werd er meer ingezet op lokale voedselstrategieën en korte keten voeding. Zowel vanuit 

Vlaanderen als vanuit het provinciale bestuursniveau. Vanuit Vlaanderen werd er een Raad van 

Belang opgestart om zowel overheden als middenveldorganisaties samen te brengen in het 

uitdenken van een gedragen beleid. De Vlaamse provincies zijn hier nauw bij betrokken. Deze Raad 

van Belang zal zijn verdere uitrol kennen in 2017.  

De VVP verzorgde in dit kader enkele workshops en een informatiestand op de Vrijdag Voedseldag 

eind september van de VVSG. Op Vlaams niveau werd er aangekondigd dat vanaf 1/1/2017 een 

Vlaams aanspreekpunt lokale voedselstrategie van start zal gaan. Hier zouden particulieren en lokale 

besturen kunnen gebruik maken van efficiënte kennisdeling.  

Naar aanleiding van de opstart van het aanspreekpunt lokale voedselstrategieën bij de VVSG werd er 

vanuit de commissies Landbouw binnen de VVP gewerkt aan een samenvattende nota over de 

werkzaamheden van de provincies in dit beleidsdomein. De Vlaamse provincies zijn namelijk zeer 

actieve en betrokken partners in het uitbouwen van lokale voedselstrategieën. Door het aanleveren 

van concrete informatie over de visies en initiatieven die vanuit de provincies worden ondersteund, 

heeft de VVP de aanzet gegeven tot betere interbestuurlijke samenwerking. 
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Moestuinwijzer 

Na de voorbereiding in 2015 werd de moestuinwijzer op  23 februari 2016 voorgelegd en 

goedgekeurd.  De moestuinwijzer werd in de loop van april 2016 gedrukt.  

Elke provincie heeft eind mei 2016 zijn 2000 exemplaren 

ontvangen van de moestuinwijzer.  

Ondertussen heeft vzw Tuinhier het factuur voor de publicatie 

en de druk aan VVP bezorgd. Er werd mooi binnen het 

voorziene budget gewerkt.  De bijdrage van elke provincie 

bedraagt € 3.309,86€ zijnde, 1/5 van de totale kost.   

 

Tournée provinciale 

Tournée Provinciale is een format op de Vlaamse themazender Plattelands-TV en brengt de 

landelijke activiteiten in de Vlaamse provincies in beeld. Op 3 mei 2016 startte het tweede seizoen, 

waarin de kijker kennismaakt met initiatieven van de Vlaamse provinciebesturen rond land- en 

tuinbouw en platteland. Het betreft een brede benadering, m.n. onderzoek, promotie, toerisme, 

landschap, erfgoed, …  Het programma voor werd vastgelegd door de redactieraad van de VVP waar 

alle provincies en Plattelands TV in zijn vertegenwoordigd.  In het voorjaar van 2017 zal het derde 

seizoen van start gaan. 

 

Agriflanders 

Er werd op de B-commissie van 2 september 2016 beslist om 

interprovinciaal deel te nemen aan de tweejaarlijkse 

Agriflandersbeurs in januari 2017 te expo Gent. Er is door de 

commissies Landbouw een gezamenlijke stand uitgewerkt. Daarbij 

werd er gezorgd dat de stand herbruikbaar is voor andere 

activiteiten. Er is ruimte voor documentatie in de vorm van 

brochures vanuit de provincies op de stand. Er is voor de eerste 

maal permanentie op de stand voorzien. Deze zal worden ingevuld 

vanuit de 5 landbouwdiensten.   
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De volgende Agriflandersbeurs zal plaatsvinden in januari 2019. Dit betekent dat de huidige 

deputatie de vertegenwoordiging zal
 
moeten voorbereiden, maar dat de uitvoering in de handen van 

de toekomstige deputatie zal liggen.
 
 

 

5.9 Platteland 

 

5.9.1 Interne organisatie 

 B-commissie ‘platteland’: voorzitter I. MOORS (Lim.) 

 A-commissie ‘platteland’: voorzitter K. VERHOEST (W. Vl.) 

 Toezichtscomité PDPO III 

o Effectief lid: gedeputeerde M. SWINNEN (Vl.Br.) 

o Plaatsvervanger: stafmedewerker VVP 

 Interbestuurlijk Plattelands Overleg (IPO) 

o Politieke vertegenwoordiging kerngroep: I. Moors (Lim.) 

o Ambtelijke vertegenwoordiging stuurgroep: stafmedewerker VVP 

 Platform Plattelandsonderzoek 

o Platform: K. Verhoest (W. Vl.) 

 Open Ruimte Platform (ORP) 

o Werkgroep ORP: K. Verhoest (W.Vl.) 

 

5.9.2 Dossiers 

Plattelandsprogramma PDPO III 

In 2016 hebben de landbouw commissies binnen de VVP de enkele heikele dossiers met betrekking 

tot PDPO III aangepakt. Het beoordelingskader voor het toekennen van overheidssteun voor de 

Omgevingskwaliteit maatregel in PDPO III van de vijf provincies moest op vraag van Europa zoveel als 

mogelijk op een gelijke manier worden uitgewerkt.  Dit kent zijn weerslag op de communicatie voor 

tijdens en na het beslissingsproces, de werking van het provinciaal managementcomité en de 

algehele toekenning van overheidssteun.  
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Doordat in deze programmaperiode ook particulieren konden optreden als promotor bij aanvragen, 

werd er vanuit de VVP aandacht en vorming besteed aan het juridische vraagstuk van staatssteun. In 

samenwerking met VLEVA werd op 29 september 2016 een opleiding staatsteun – PDPO 

georganiseerd.  

Aan Vleva werden algemene en specifieke projectsituaties bezorgd die onderhevig kunnen zijn aan 

staatssteun en die de basis van de opleiding kunnen uitmaken. Hier zal vervolg aan gegeven worden, 

of met een nieuw overleg, of via schriftelijke antwoorden in 2017.  

Sinds het najaar van 2016 lopen de eerste aanvragen voor de PDPO III en P+ via het e-loket van de 

VLM. De A-commissie heeft voor deze digitale omslag aangestuurd op sterke uitwisseling en 

afstemming met de VLM, waarbij de leden van de A-commissie bijdroegen aan de implementatie van 

dit traject.  

 

Open Ruimte Platform (ORP) 

Om het Open Ruimte Platform zo goed mogelijk op te volgen hebben er verschillende informatie en 

terugkopplingsmomenten plaatsgevonden met de VVP. Dit gebeurde zowel met de A-commissie 

Platteland als in november met een gezamenlijke ambtelijke commissie Platteland-Ruimtelijke 

planning. Hiervoor werd er beroep gedaan op Joachim Declerck van de Architecture Workroom 

Brussels die mee initiatiefnemer en trekker is van het ORP. Het ORP werkte in 2016 zijn 

experimentele fase af. In 2017 zal er voor het verdere verloop van het ORP afstemming worden 

gezocht met de VVP. Daarnaast is de VVP ook vertegenwoordigt in de werkgroep ORP.  

 

Interbestuurlijk PlattelandsOverleg (IPO) 

2016 was een belangrijk jaar voor het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg. De structuur van het IPO 

kende een wijziging en twee adviezen werden afgewerkt. De provinciale insteek in dit proces was 

groot. De commissies voor platteland werkten mee aan de hertekening van het IPO en leverden input 

voor de adviezen: 

 Een stuurgroep IPO werd opgericht volgens een 1-1-1 

structuur. Dit betekent dat er van elk bestuursniveau (lokaal, 

provinciaal en Vlaams) één vertegenwoordiger is afgevaardigd. 

Voor de VVP is B-commissievoorzitter gedeputeerde Moors 

aangesteld.  
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 De adviezen ‘oogstbare landschappen’ en ‘economische activiteit op het platteland’ werden 

afgewerkt met provinciale input.  

 

In december kwam de 1-1-1 formatie voor het eerst samen.  Deze moet het IPO daadkrachtiger 

maken. De afgewerkte adviezen worden wel nog in de oude structuur afgewerkt met een breed 

Bestuurlijk Overleg in maart 2017.   

 

5.10 Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

 

5.10.1 Interne organisatie 

 Voorzitter B-com: Gedeputeerde Carl Vereecke (provincie West-Vlaanderen)  

 Voorzitter A-com Ruimtelijke Planning: Wim Lux (provincie Antwerpen) 

 Voorzitter werkgroep Ruimtelijke Planning: Matthijs van Ginneken (provincie Vlaams-

Brabant)  

 

5.10.2 Dossiers 

De Vlaamse regering besliste op 28 januari 2011 om vanuit coproductie een nieuw Beleidsplan op 

te stellen in drie fasen: Groenboek, Witboek en BRV.  In die optiek heeft Ruimte Vlaanderen op 9 

november 2015 een werktekst voor het Witboek BRV3 verspreid met als doel deze te bespreken 

in het partnerschap. De VVP bracht hierop een advies4 uit. Op 18 februari 2016 werd er door 

Ruimte Vlaanderen  een formeel partnerforum5 voor het BRV georganiseerd. Er waren 

vertegenwoordigers van de Vlaamse provincies aanwezig. De VVP heeft op dit partnerforum 

aangedrongen om mee te schrijven aan het Witboek. 

 

De Vlaamse Regering keurde op 30 november 2016 het  Witboek Beleidsplan Ruimte 

Vlaanderen goed. Dit is een grote stap naar een definitief Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. 

                                                             
3http://www.beleidsplanruimte.be/ 
4
 https://drive.google.com/file/d/0B9_bUQOt-UBGTTA2ME94Z3RKcDg/view?usp=sharing 

5 Verslag van het Vlaams Partnerforum Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 18 februari 2016: 
http://www.ruimtevlaanderen.be/Portals/108/docs/BRV/20160218_Partnerforum_BRV_verslag.pdf 
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Het Witboek bestaat uit een strategische visie (Wat is de situatie?, Waar willen we naartoe? En 

Hoe pakken we dit aan?) en een tweede deel met een operationaliseringsprogramma 

(Beleidskaders opmaken: Tussentijdse doelstellingen en acties).  

 

Het kabinet Schauvliege heeft op de VVP Raad van Bestuur van 12 december 2016  reeds een 

eerste toelichting gegeven bij het Witboek. De verdere 

ontwikkelingen zullen door de VVP nauwlettend worden 

opgevolgd.  

 

De VVP zette in 2016 ook de eerste stappen naar een BRV-

advies.  Dit dossier wordt één van de speerpunten voor 2017 

waarbij de VVP verdere en diepgaande betrokkenheid vraagt 

aan de Vlaamse regering om te komen tot een gedragen BRV.  

 

 

5.11 Klimaat 

 

5.11.1 Interne organisatie 

 Voorzitter B-com Milieu: Gedeputeerde Rik Röttger (provincie Antwerpen)  

 Voorzitter werkgroep Klimaat:  Marie De Winter (provincie West-Vlaanderen) 

 

5.11.2 Dossiers 

Uitwerking VVP nota uitdagingen en opportuniteiten 

De VVP heeft sinds de ondertekening van het Klimaatakkoord van Parijs niet stilgezeten. De 

Beleidscommissie Milieu werkte in samenwerking met de A-com Natuur en Milieu een VVP nota uit 

over volgende uitdagingen en opportuniteiten:  

 Verder inzetten op de ondersteuning van gemeenten bij hun klimaatbeleid 

 Provincies en hun voortrekkersrol in lokaal klimaatbeleid in beeld brengen, onder andere op 

de Vlaamse klimaattop.  

 Inhoudelijke voorbereiding van terugkomdag voor provinciemedewerkers in kader van het 

Interprovinciaal Kenniscentrum en Klimaat.  
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Vlaamse Klimaattop (19 april en 1 december 2016)
 

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove (provincie Limburg) nam deel aan een panelgesprek voor 

mandatarissen en het middenveld en gaf toelichting over het provinciaal klimaatbeleid. De VVP was 

ook aanwezig op de Klimaattop op 1 december 2016.  De VVP werd in december ontvangen op het 

kabinet van minister Joke Schauvliege om het te hebben over de samenwerking op het vlak van 

klimaat. Het kabinet vroeg aan de aanwezigen (VVP, VVSG en Vlinter) om in de loop van de maand 

januari te reageren op een aantal klimaatvoorstellen (gerelateerd aan het Vlaams Klimaatfonds).   

 

Klimaatadvies 

Op 4 mei ontving de VVP de adviesvraag van de voorzitter van de klimaatcommissie de heer Jan 

Peumans, tevens voorzitter van het Vlaams parlement. Op 9 juni werd het VVP klimaatadvies6 

verzonden naar de voorzitter van de klimaatcommissie. Hierbij wordt de interbestuurlijke benadering 

van het klimaatbeleid benadrukt.  

 

Engagementsverklaring Vlaamse Energievisie  

De VVP werd uitgenodigd om de engagementsverklaring7 van Minister Bart Tommelein te 

ondertekenen op 8 juli. Hierbij werd de belangrijke rol die de provincies hebben bij het opwekken 

groene energie sterk benadrukt.  

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                                             
6 http://www.vlaamseprovincies.be/public/uploads/files/nieuwsbrief/20160608.VVP%20Klimaatadvies.pdf 
7
file:///C:/Users/Brent/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/D4HH9LZC/Engageme

ntsverklaring%20Stroomversnelling.pdf 

Vlnr: Guido DECORTE (gedeputeerde West-Vlaanderen),             
Carl DECALUWÉ (gouverneur West-Vlaanderen en Carl VEREECKE 
(gedeputeerde West-vlaanderen) 

  Vlnr: Rik RÖTTGER (gedeputeerde Antwerpen),                       

  Bart TOMMELEIN (Viceminister-president Vlaamse  

  Regering), Tie ROEFS (gedeputeerde Vlaams-Brabant) 

http://www.vlaamseprovincies.be/public/uploads/files/nieuwsbrief/20160608.VVP%20Klimaatadvies.pdf
file:///C:/Users/Brent/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/D4HH9LZC/Engagementsverklaring%20Stroomversnelling.pdf
file:///C:/Users/Brent/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/D4HH9LZC/Engagementsverklaring%20Stroomversnelling.pdf
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5.12 Voortraject omgevingsvergunning  

 

5.12.1 Interne organisatie 

 Voorzitter B-com: Gedeputeerde Carl Vereecke (provincie West-Vlaanderen)  

 Voorzitter Taskforce Omgevingsvergunning: Koen Dewulf (provincie West-Vlaanderen) 

 

5.12.2 Dossiers 

De Omgevingsvergunning (OV) verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en 

milieuvergunning. Ook voor het verkavelen van gronden moet een omgevingsvergunning worden 

aangevraagd. Eind 2015 werden de uitvoeringsbesluiten goedgekeurd door de Vlaamse regering. 

Op 23 februari 2016 werden deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  Het Decreet en het 

Besluit treden in werking één jaar na publicatie van het uitvoeringsbesluit in het Belgisch 

Staatsblad.  

Opvolging via overleg met Vlaanderen 

Om de implementatie van de Omgevingsvergunning zo goed als mogelijk te laten verlopen, riep de 

Vlaamse overheid verscheidene stuurgroepen in het leven. De VVP werd hierin vertegenwoordigd 

door de stafmedewerkers en de provinciale ambtenaren. Ook binnen de VVP werd er een Taskforce 

Omgevingsvergunningen opgericht.  

 

Structuur in elkaar op Vlaams niveau: 

 Vlaamse overkoepelende Taskforce OV: Deze Taskforce staat voor een globale benadering 

van de implementatie OV.  Op deze stuurgroep wordt het geheel aan maatregelen en 

initiatieven in functie van  operationalisering van de OV besproken en wordt gezorgd voor 

afstemming en samenhang tussen deze maatregelen en initiatieven (inhoudelijk, timing, …). 

 Vlaamse stuurgroep digitalisering: Deze heeft als doelstelling het digitaal indienen van de 

omgevingsvergunning mogelijk te maken. 

 Vlaamse Stuurgroep proces Omgevingsvergunning: Deze stuurgroep  heeft als doelstelling 

om de werkzaamheden rond het omgevingsvergunningenproces te coördineren. Onder 

andere rond  het wetgevend kader.  

 Vlaamse stuurgroep flankerend beleid: De stuurgroep heeft als doelstelling de 

ondersteuning van lokale overheden bij opleidingen en communicatie.  
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 Speciaal willen we hier de rol van de provinciale bestuursscholen benadrukken:  

De provinciale bestuursscholen organiseerden 27 sessies rond de omgevingsvergunning. Deze 

vormingsdagen omvatten een lesaanbod  voor de ambtenaren die gaan samenwerken rond de 

omgevingsvergunning.  De Vlaamse overheid subsidieert de uitvoering van deze voortrajecten. Alle 

sessies werden afgerond en werden positief beoordeeld door zowel de deelnemers als de Vlaamse 

overheid. 

 

5.13 Handhaving 

 

5.13.1 Interne organisatie 

 Werkgroep Handhaving: Greet De Schutter  

 VVP Bureau  

 

5.13.2 Dossiers 

Stuurgroep implementatie handhaving omgevingsvergunning 

Deze stuurgroep staat in voor de coördinatie van het handhavingsbeleid.  
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STRAFRECHTELIJK SANCTIONEREN 

- proces-verbaal 

(misdrijf) 

BESTUURLIJKE SANCTIONEREN 

 bestuurlijke maatregelen 

PRO-ACTIEF (toezicht) 

- raadgeving 

- aanmaning 

voorkomen en herstel 

 In het kader daarvan heeft de VVP standpunt ingenomen inzake het dossier handhaving: 

Op de zitting van de RvB van 21 november 2016 werd het volgende standpunt ingenomen inzake 

handhaving:  

‘Wanneer een deputatie een vergunning verleend, moet deze gehandhaafd worden door de 

provinciale diensten en dit binnen een provinciale beleidsvisie en rekening houdend met de Vlaamse 

interbestuurlijke beleidskaders en handhavingsreglementeringen. De provincies willen hun 

handhavingstaak voor de omgevingsvergunning opnemen op basis van het gebruik van bestuurlijke 

handhavingsinstrumenten, zoals raadgeving, aanmaning, bestuurlijke- en veiligheidsmaatregelen. De 

provincies willen desgevallend hun handhaving kracht bijzetten in overleg met de lokale besturen, de 

Vlaamse overheid en het parket en justitie, zodat het duidelijk is wie verantwoordelijk is.  

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

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

geplaatst om de specifieke kwaliteitseisen die zijn opgenomen  in een vergunning , ook te doen 

naleven. Doordat de provincies het handhavingsbeleid concreet opnemen, ontstaat er een 

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

toezicht op de naleving van de voorwaarden.  

Handhavingsbeleid in schemavorm: 3 trappen 
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5.14 Interprovinciaal kenniscentrum 

 

5.14.1 Interne organisatie 

 Voorzitter B-com Milieu: Gedeputeerde Rik Röttger (provincie Antwerpen)  

 Voorzitter IPKC:  Vera Nelen (provincie Antwerpen) 

 

5.14.2 Dossiers  

In september 2013 gaven de gedeputeerden voor Leefmilieu van 

de 5 Vlaamse provincies groen licht voor de opstart van het 

IPKC. In de periode nadien volgde de uitwerking van een 

samenwerkingsovereenkomst. Op 2 februari 2016 was de 

formele samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd door alle 

provincies.  

 

Binnen de werkgroep IPKC werd er afgesproken om het IPKC op 

elk dienstenoverleg aan bod te laten komen. Er werd per 

provincie een contactpersoon aangeduid, die ook deel uitmaakt van de VVP werkgroep IPKC. Ben 

Haeverans werd eind 2016 aangesteld als coördinator en klantenrelatiebeheerder van het IPKC. 

Het IPKC werkte in samenwerking met de VVP A-commissies en werkgroepen een folder uit en 

organiseerde een Interprovinciale Klimaatdag op 13 oktober. Deze klimaatdag werd positief 

onthaald door de aanwezigen. Er wordt daarom uitgekeken naar een mogelijk vervolg.  

Link naar folder: 

http://www.vlaamseprovincies.be/public/uploads/files/nieuwsbrief/Folder%20Interprov%20Ken

niscentrum.pdf 

 

IPKC Klimaatdag 

De presentaties kan u vinden op:  

http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/klimaat/Paginas/default.aspx 

Het verslag kan u vinden op:  
https://drive.google.com/file/d/0B9MxvedznO-aZjFncHo0LWZZbkE/view?usp=sharing 

 

 

http://www.vlaamseprovincies.be/public/uploads/files/nieuwsbrief/Folder%20Interprov%20Kenniscentrum.pdf
http://www.vlaamseprovincies.be/public/uploads/files/nieuwsbrief/Folder%20Interprov%20Kenniscentrum.pdf
http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/klimaat/Paginas/default.aspx
https://drive.google.com/file/d/0B9MxvedznO-aZjFncHo0LWZZbkE/view?usp=sharing
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5.15 Natuur 

 

5.15.1 Interne organisatie 

 Voorzitter B-com Milieu: Gedeputeerde Rik  Röttger (provincie Antwerpen)  

 Voorzitter A-com  Natuur: Dirk Vandenbussche (provincie Antwerpen) 

 

5.15.2 Dossiers 

Volgend op het project ‘interne staatshervorming’ werden de regionale 

landschappen en de bosgroepen overgedragen naar de provincies. De 

Vlaamse financiering werd voor 70% (€ 4.985.614) verevend via het 

provinciefonds, dat in 2015 werd afgeschaft,  terwijl de overige 30%                          

(€ 1.365.000) voor de periode 2014-2016 via een overeenkomst tussen 

provincies en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) gereserveerd werd voor de uitvoering van 

Vlaamse beleidsdoelstellingen.  

  

In de afgelopen maanden werd er intensief gewerkt aan een nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst. De voorbereiding gebeurde door de 

‘werkgroep Samenwerkingsovereenkomst’ van de VVP. De 

ontwerpovereenkomst werd na goedkeuring door de gedeputeerden 

overgemaakt aan het kabinet Schauvliege. In het najaar werden enkele overlegmomenten gehouden 

met het kabinet en ANB om de overeenkomst verder te finaliseren .  

 

In de definitieve overeenkomst krijgen de provincies de volgende taakstelling:  

 realisatie van  de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) (zowel gewestelijke als specifieke) 

 boscompensatie en bebossing (realisatie 150 hectare)  

 het verhogen van de recreatieve toegankelijkheid en de natuur- en landschapsbeleving, 

inclusief het voorzien van bijkomende speelzones; 

 het bevorderen van meer en beter groen in en aan de rand van steden en woonkernen 

 uitvoering geven aan de goedgekeurde soortenbeschermingsprogramma's (SBP).  

Het agentschap voorziet jaarlijks voor de taken een budget van 1.365.000 euro. 
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5.16 Water 

 

5.16.1 Interne organisatie 

 Voorzitter B-com Water: Gedeputeerde Rik Röttger (provincie Antwerpen)  

 Voorzitter A-com Water: Didier Soens (provincie Antwerpen) 

 

5.16.2 Dossiers  

 

Signaalgebieden 

Begin 2016 werd een wetgevend vervolgtraject rond de signaalgebieden aangekondigd op de 

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW8).  De CIW vroeg voor 1 maart 2016 een eerste 

feedback van de VVP op dit dossier. Op de permanente projectgroep van de CIW (1 maart) werden 

de ambtelijke adviezen van de verschillende vertegenwoordigers voorgelegd, maar werd er geen 

consensus bereikt over het voorontwerp van decreet. Op 8 maart bezorgde de CIW nieuwe 

documenten omtrent het voorontwerp van decreet.  

 

Op 31 maart ontving de VVP een uitnodiging van het kabinet van minister Joke Schauvliege om  op 27 

april samen te zitten met de VVP en de VVSG omtrent het vrijstellingenbesluit. Op 11 april stelde de 

VVP dat ze de signaalgebiedenproblematiek zal meenemen naar dit overleg. De VVP is van mening 

dat Vlaanderen de financiële lasten moet dragen, zolang er geen duidelijkheid is over de dotaties. Op 

de Vlaamse Ministerraad van 15 juli 2016 werden een aantal beslissingen genomen omtrent de 

signaalgebieden. Deze zitten vervat in het voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen 

inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving9. In het VVP-advies gericht aan de Vlaams Minister 

voor Omgeving werd hierover advies uitgebracht10 

 

 

 

 

                                                             
8
 Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid: http://www.integraalwaterbeleid.be/ 

9 https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801afd77 
10

https://docs.google.com/document/d/1PrrdbQaeku78mPus_R49oBFqzP0xTBAL0huhZ2TGea0/edit?usp=shari
ng 

http://www.integraalwaterbeleid.be/
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Herziening van de Wet op de Onbevaarbare Waterlopen (WOW) 

In 2015 werd onder coördinatie van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) overleg opgestart 

met betrekking tot de aanpassing van de Wet op de Onbevaarbare Waterlopen (WOW). Deze 

wetgeving dateert nog van 1967. Voor de Vlaamse provincies is deze wijziging van groot belang. 

Sinds het project interne staatshervorming zijn de provinciebesturen immers de grootste 

beheerder van onbevaarbare waterlopen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In eerste fase zal de WOW aangepast worden. In de tweede fase wordt de WOW geïntegreerd 

in een integraal waterwetboek. In 2016 vonden er een aantal overlegmomenten plaats. 

Volgende artikelen werden besproken:  

 Voorstellen inzake doorgang, deponie, gebruik kunstwerken, stuwrecht, beplantingen, 

afrasteringen, schouwingen 

 Juridische verankering van het grachtenstelsel 

 Watercaptatie 

 Afstemming omgevingsvergunning, machtiging en watertoets 

 Handhaving 
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Op het WOW-overleg van 29 september 2016 werd er naar het standpunt van de VVP gevraagd 

aangaande de financiering van de Polders & Wateringen en de bevoegdheid van het verlenen van  

machtigingen. De VVP heeft eind oktober haar standpunt11 overgemaakt aan de VVM. Het 

standpunt werd in 2017 nog licht aangepast. Op 9 november 2016 vond “voorlopig” het laatste 

overleg plaats. In de komende maanden zal de VVM de teksten bespreken met de andere 

administraties binnen de Vlaamse overheid en een aantal belangengroepen.  

 

 

Overstromingsgebied Nekkerbos in Grimbergen  

 

Wijzigingen vrijstellingsbesluit 

Op 18 december 2015 heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Joke Schauvliege de 

eerste stap gezet in een wijziging van het Vrijstellingenbesluit en het Meldingenbesluit. De VVP 

werd gevraagd om hierop een advies te formuleren. De belangrijkste opmerkingen zijn:  

 Het vrijstellingenbesluit ontneemt de kans om een goede ruimtelijke afweging te maken. Via 

de vergunningsplicht moet een overheid kunnen blijven sturen op ruimtelijke kwaliteit. 

 Er dienen bijkomende voorwaarden aangebracht te worden bij de vrijstellingen van 

(kleine)reliëfwijzigingen.  

 De vergunningsplicht voor overkappingen mag niet afgeschaft worden.  

                                                             
11 https://drive.google.com/file/d/0B9MxvedznO-aTlo0TlJQaVlrS1k/view?usp=sharing 

http://www.moniqueswinnen.be/nekkerbos
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Op 31 maart ontving de VVP een uitnodiging van het kabinet van minister Schauvliege om op 4 mei 

samen te zitten met de VVP en de VVSG omtrent dit dossier. De VVP afgevaardigden stelden tijdens 

dit overleg voor:   

 Om in een inleidende paragraaf in het vrijstellingsbesluit in te schrijven dat de 5-meterstrook 

nooit vrijgesteld mag worden.  

 Bijkomende voorwaarden  toe te voegen inzake kleine reliëfwijzigingen (o.a. art. 28). 

 De provincies zijn het er ook over eens dat de vergunningsplicht voor overkappingen niet 

mag afgeschaft worden (art.11). 

De Vlaamse Regering heeft op 15 juli 2016 na advies van de Raad van State het wijzigingsbesluit12 

definitief goedgekeurd. Een terugkoppeling is gebeurd op de A-com van 28 september en op de B-

com water van 17 oktober. Stafmedewerker Brent heeft op vraag van de gedeputeerden een nota 

opgemaakt met de wijzigingen in het besluit.  

 

5.17 Provincies in cijfers 

 

5.17.1 Interne organisatie 

 Voorzitter B-commissie Welzijn: Frank Smeets 

 Voorzitter A-Commissie Welzijn: Rita De Boeck 

 

5.17.2 Dossiers 

De provinciale steunpunten ‘sociale planning’ zijn ontstaan binnen het beleidsdomein ‘Welzijn’. Er 

zijn raakvlakken met de meeste andere beleidsdomeinen.  Sinds 2015 heeft de VVP een licentie 

Swing Jive afgesloten. Swing Jive is een softwareprogramma waarmee geografisch georiënteerde 

gegevens kunnen worden opgeslagen, bewerkt en gepresenteerd.  Sinds 2016 worden deze gegevens 

via de website  ontsloten naar het grote publiek. 

 

 

 

 

                                                             
12

 
https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Algemeen/Home/Nieuwsberichten/articleType/ArticleView/articleId/
8980/Wijzigingen-vrijstellingen-en-meldingen 
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Op 5 april 2016 besliste de beleidscommissie welzijn dat de nadruk in ‘sociale planning’ zal 

verschuiven naar grondgebonden thema’s (milieu en natuur, economie, mobiliteit, wonen, toerisme, 

enz.) maar dat er ook voldoende ruimte moet blijven voor de persoonsgebonden indicatoren. Op 6 

april 2016 bevestigde minister J. VANDEURZEN dat ‘sociale 

planning’, bij de provincies zal blijven.  

De minister drukte de hoop uit dat de provincies zullen 

blijven inzetten op de sociale indicatoren. 

In 2016 werd een visie, een strategie en een plan van aanpak voor de uitbreiding van Swing Jive met 

de grondgebonden bevoegdheden. De sector economie fungeert daarbij als pilootproject. 

   

5.18 Sociale economie 

 

5.18.1 Interne organisatie 

 Voorzitter B-Commissie Economie: Geert Versnick 

 Voorzitter Subcommissie Sociale Economie: Ilse Van Houtteghem 

 

5.18.2 Dossiers 

Op 7 maart 2016 had de VVP-subcommissie ‘Sociale economie’ een overleg met het kabinet L. 

Homans en het Agentschap WSE (Werk en Sociale Economie).   

Resultaat: 

 Er werd afgesproken om jaarlijks een overleg te organiseren en dar bijkomend overleg kan 

aangevraagd worden in functie van specifieke actuele thema’s  

 WSE zou de monitoring aan het bekijken en zou zodra het proces is afgerond hierover 

terugkoppelen.  

 In afwachting van de uitvoeringsbesluiten van het decreet ‘werk- en zorgtrajecten’ werden 

de huidige arbeidszorgplaatsen behouden. Er zou worden gekeken hoe deze plaatsen 

doorstroomgerichter kunnen gemaakt worden.  

 Op het einde van deze legislatuur zal het protocol ‘Sociale economie’ tussen de 5 Vlaamse 

provincies en de Vlaamse regering worden geëvalueerd. 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio3Lf959jSAhUHbBoKHfAAA88QjRwIBw&url=https://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/welzijn_/wegwijzerennetwerking/steunpuntsocialeplanning/Paginas/Provincies-in-cijfers.aspx&psig=AFQjCNG6Y2Hs7lpuoZfw9V4YwgGiIa3lew&ust=1489677687916916
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5.19 Arbeidszorg 

 

5.19.1 Interne organisatie 

 Voorzitter B-Commissie Welzijn: Frank Smeets 

 Voorzitter Collegagroep Arbeidszorg: Mieke Frans 

 

5.19.2 Dossiers 

Omdat ‘arbeidszorg’ zowel een persoonsgebonden als grondgebonden dimensie heeft, was het lang 

onduidelijk of ‘arbeidszorg’ al dan niet zou worden onttrokken aan de provincies in het kader van het 

project ‘afslanking provincies’.  

 

Tijdens het overleg van 12 oktober 2016 met minister 

J. VANDEURZEN deelde de minister mee dat hij  er van 

uitgaat dat arbeidszorg, in welke trede dan ook, hoort 

tot het activeringsbeleid, en dat de provincies dit dus mogen blijven doen. De gedeputeerden welzijn 

engageerden  zich om tegen eind november 2016 een overzicht te bezorgen van hun werking en 

plannen op het vlak van arbeidszorg. 

 

De VVP stond ook in 2016 in voor de ondersteuning van de Ronde Tafel Arbeidszorg, een 

samenwerkingsverband dat ontstond in het jaar 2000. De Ronde Tafel vergadert op 1 februari, 9 mei 

en 28 november 2016. De belangrijkste agendapunten: 

 Het rapport Arbeidszorg 2010-2014 

 Het statuut van de arbeidszorgmedewerker 

 De wachtlijsten 

 De opvolging van het Vlaamse en federale beleid 

 De bekendmakingsactie 2017 

 De vernieuwde werking ‘arbeidszorg’. 

 

 

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVtYWIrdvSAhXBlxoKHeUVB-cQjRwIBw&url=http://arbeidszorg.be/registratie.html&psig=AFQjCNFLjqVYC0YaRaEnlqKJyDcStDcr0A&ust=1489764944860936
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5.20 Vrijwilligerswerk 

 

5.20.1 Interne organisatie 

 Voorzitter B-Commissie Welzijn: Frank Smeets 

 Voorzitter A-Commissie Welzijn: Rita De Boeck 

 

5.20.2 Dossiers 

Op basis van een protocol met de Nationale Loterij coördineert de VVP de financiering van de 

verzekering voor  vrijwilligers in de verschillende provincies.  

 

Een overzicht van de werking in 2016: 

 

5.21 Ontwikkelingssamenwerking 

 

5.21.1 Interne organisatie 

 Voorzitter B-Commissie: Jean de Bethune 

 Voorzitter A-Commissie: Dieter Goossens 

 

5.21.2 Dossiers 

Op 31 oktober 2016 vroeg minister A. DE CROO in een brief aan BTC om op jaarbasis 2,5 miljoen te 

besparen op 3 programma’s, waaronder ‘Kleur bekennen’. Op 17 november 2016 bracht BTC de 

provincies hiervan op de hoogte. 
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Op 30 november  2016 reageerde de VVP samen met de Association des Provinces Wallonnes (APW) 

met een brief aan BTC en aan minister A. DE CROO. APW en VVP vreesden immers dat ze door een 

besparing niet langer in staat zouden zijn om de samenwerkingsovereenkomst in het kader van Kleur 

Bekennen/Annoncer La Couleur integraal na te komen. Hierdoor dreigde een leemte te ontstaan in 

de ontwikkelingseducatie.  

 

Op 21 december 2016 werd een delegatie van VVP en APW ontvangen door de heer P. MOORS, 

kabinetschef van minister A. DE CROO. De kabinetschef lichtte de besparing toe, en de delegatie van 

VVP en APW zette haar argumentatie uiteen.  De kabinetschef vroeg VVP en APW om creatief mee 

na te denken en zelf een besparingsvoorstel te bezorgen aan BTC tegen 23 januari 2017.  

 

 

 

 

 

5.22 Wonen 

 

5.22.1 Interne organisatie 

 Voorzitter B-Commissie: Myriam Vanlerberghe 

 Voorzitter A-Commissie: Tom Raes 

 

5.22.2 Dossiers 

Het protocol ‘interbestuurlijke samenwerking wonen’ (ISBW) werd verder uitgevoerd. Krachtens het 

protocol ’wonen’ werken Vlaanderen, de provincies, VVSG en VVP samen rond volgende 

actieterreinen: 

 De ondersteuning van het lokale woonbeleid 

 Het bijdragen tot het oplossen van de problemen op de private en sociale huurmarkt 

 Gegevensverzameling en –uitwisseling 

 Het opzetten van nieuwe experimenten in het woonbeleid 

 Het aanbieden van vorming aan ambtenaren en gerichte informatie aan particulieren 

De stuurgroep IBSW kwam in 2016 niet samen 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://zuiddag.be/kleur-bekennen&ei=EyfvVLL6LIPLaLPRgcAL&bvm=bv.86956481,d.d2s&psig=AFQjCNF148xwmrSpLg3wBPg-MdVhTXd3cw&ust=1425045605405751
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5.23 Communicatie 

 

In 2016 verstuurde de VVP 10 nieuwsbrieven en 13 nieuwsflashes: 

Datum Medium Inhoud 

04/02/2016 Nieuwsbrief Verschillende onderwerpen 

05/02/2016 Nieuwsflash VVP-actie klimaatbeleid 

Vlaamse regering weert provincies uit intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden 

23/02/2016 Nieuwsflash Voorontwerp vrijwillige samenvoeging van gemeenten: VVP 

ondertekent protocol van niet-akkoord 

03/03/2016 Nieuwsbrief Verschillende onderwerpen 

21/03/2016 Nieuwsflash Luk Lemmens nieuwe VVP-voorzitter 

25/03/2016 Nieuwsbrief Verschillende onderwerpen 

19/04/2016 Nieuwsflash Provincies steunen Vlaamse klimaattop 

04/05/2016 Nieuwsbrief Verschillende onderwerpen 

30/05/2016 Nieuwsflash Vlaamse regering beslist over het project ‘Afslanking provincies’ 

10/06/2016 Nieuwsbrief Verschillende onderwerpen 

13/06/2016 Nieuwsflash Vlaamse regering keurt ontwerpbesluit ‘Afslanking provincies’ 

goed 

15/06/2016 Nieuwsflash Actualiteitsdebat over provincies in Vlaams parlement 

04/07/2016 Nieuwsbrief Verschillende onderwerpen 

15/07/2016 Nieuwsflash ‘Afslanking provincies’: stand van zaken 

27/07/2016 Nieuwsflash Ontwerpdecreet ‘Afslanking provincies’ goedgekeurd 

30/09/2016 Nieuwsbrief Verschillende onderwerpen 

21/10/2016 Nieuwsflash Aankondiging VVP-Colloquium 

27/10/2016 Nieuwsbrief Verschillende onderwerpen 

09/11/2016 Nieuwsflash Vlaams parlement keurt decreet ‘Afslanking provincies’ goed 

23/11/2016 Nieuwsbrief Verschillende onderwerpen 

05/12/2016 Nieuwsflash Verslag VVP-Colloquium 

13/12/2016 Nieuwsflash VVP-Ambitienota 

22/12/2016 Nieuwsbrief Verschillende onderwerpen 

 

 


