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Voorwoord 
In het voorliggend VVP jaarverslag 2019 wordt, naast de voorstelling van de hersamenstelling van de 

verschillende bestuursorganen van de VVP, de nadruk gelegd op enerzijds de opvolging van de 

provincieraadsverkiezingen van 9 oktober 2018 en anderzijds de VVP als de ‘belangenbehartiger’ van de 

provinciebesturen in politiek Brussel. De VVP heeft immers vanuit haar ‘missie’ in eerste instantie als 

doelstelling om het belang van het provinciaal bestuursniveau, als bestuurlijke partner, in politiek Brussel 

maximaal te behartigen.   

‘De tijd is aangebroken voor een open en constructieve samenwerking, voorbij clichés of rancunes. De 

provinciebesturen zijn daar klaar voor en wensen hun verantwoordelijkheid daarbij ten volle op te nemen 

in samenwerking met gemeenten en de Vlaamse overheid.’ (uit VVP-ambitienota 2019, Ann Schevenels, 

‘Provinciebesturen zijn gebiedsgerichte streekmotoren’, p. 3). 

Om de VVP-boodschap duidelijk te maken, werd in het kader van de parlementsverkiezingen 2019 een 

kort VVP-memorandum van 1 pagina uitgewerkt maar met een krachtige boodschap nl. ‘Samen één 

overheid’. Daarbij wordt heel uitdrukkelijk de kaart van de interbestuurlijke samenwerking getrokken. 

Wat in onze omliggende landen kan, moet ook kunnen in Vlaanderen. Interbestuurlijk samenwerken rond 

concrete maatschappelijke uitdagingen! (zie verder p. 22 e.v.) 

Dit vraagt uiteraard de nodige flexibiliteit van de verschillende bestuursniveaus. Voor het provinciaal 

bovenlokaal bestuursniveau staat daarbij de ‘gebiedsgerichte samenwerking’ centraal of m.a.w. het 

kunnen omgaan met wisselende schalen/gebieden afhankelijk van de maatschappelijke problemen die 

zich voordoen en die dus een aangepaste beleidsaanpak vergen. Deze methodiek zet zich duidelijk af t.o.v. 

het werken met ‘alweer’ nieuwe vaste structuren.  

Daarenboven zorgt deze aanpak ervoor dat problemen niet worden doorgeschoven naar andere streken. 

In het verlengde van deze wijze van beleidsvoering is het dan ook evident dat de Vlaamse 

provinciebesturen verder blijven werken rond het thema provinciebesturen als ‘streekmotor’, de 

basisfilosofie van het provinciaal verkiezingsprogramma 2018.  

‘Wij doen het nooit alleen, maar we zijn wel altijd de motor die de oplossing in gang trapt.’  (VVP-

campagne 2018) 

Onze bestuurlijke meerwaarde wordt daarbij duidelijk geprofileerd. De VVP-campagne ‘de 

provinciebesturen: jouw streekmotor’ legde dan ook de focus op de uitgangspunten ‘beleven’, ‘bewaren’, 

‘bloeien’ en ‘bewegen’.  

We gaan er dus samen voor. Het voorliggend jaarverslag getuigt daarvan. 

Met dank voor de inzet van velen! 

Namens het VVP-Bestuur, 

 

Raymond VAN LOOCK      Ann SCHEVENELS 

Directeur       Voorzitter 



 

    5 / 52 

 

Deel 1: Bestuur  

 

Naar aanleiding van de provincieraadsverkiezingen van 2018 werden op de Algemene Vergadering van  

2019 de bestuursorganen van de VVP vernieuwd. Daarbij werd ook rekening gehouden met de 

doorgevoerde aanpassing van de VVP-statuten naar aanleiding van de gevolgen van het project 

‘Afslanking van de provincies’ (Vlaamse regering 2014-2019) nl. de vrij drastische vermindering van het 

aantal provinciemandatarissen van 72 naar 36 voor de provinciebesturen met meer dan 1.000.000 inw. 

en voor de provincie Limburg van 63 naar 31 (minder dan 1.000.000 inw.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte historische schets: evolutie aantal provincieraadsleden 

Tussen 1836 en 1921 (aantallen werden vastgelegd op basis van het aantal inwoners én op basis van een 

‘waarde’ als vorm van beloning voor trouw aan de centrale overheid): prov. O.VL.: 73; prov. W.VL.: 64; prov. 

Vl. Brab.: 57 en prov. Antw. en Limb.: 46 

• Tussen 1921 en 2000: voor de provinciebesturen met meer dan 1.000.000 inw. 90 raadsleden, met 

minder dan 1.000.000 inw. 80 raadsleden 

• Tussen 2000 en 2012: respectievelijk 84 en 75 raadsleden 

• Tussen 2012 en 2018: respectievelijk 72 en 63 raadsleden 

• Vanaf 2018: respectievelijk 36 en 31 raadsleden 
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Hierbij een overzicht van de hersamenstelling van de VVP bestuursorganen die via de nodige statutaire 

voorziene ‘stappen’ verliep. 

1.1 Hersamenstelling Algemene Vergadering (A.V.) 

Op basis van artikel 10 en 11 van de VVP-statuten diende elke provincie zijn 5 afgevaardigden voor de A.V. 

aan te duiden.  

 

De A.V. bestaat uit volgende leden: 

Provincie Antwerpen: Luk Lemmens, Kathleen Helsen, Christ’l Cottenie, Stefan Dewinter, Louis Schoofs;  

Provincie Limburg: Inge Moors, Sofie Mertens, Bert Lambrechts, Philippe Nys, Tine Jans; 

Provincie Oost-Vlaanderen: Annemie Charlier, Leentje Grillaert, Koen Roman, Hilde Bruggeman, Olaf 

Evard; 

Provincie Vlaams-Brabant: Bart Nevens, Ann Schevenels, Diederik Dunon, Geertrui Windels, Stephan 

Boogaerts; 

Provincie West-Vlaanderen: Bart Naeyaert, Christof Dejaegher, Johan De Poorter, Patrick De Klerck, Kurt 

Ravyts (werd ondertussen vervangen door Reddy De Mey. 
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1.2 Hersamenstelling Raad van Bestuur 
 

De vernieuwde Raad van Bestuur is op basis van artikel 21 van de VVP-statuten voor de volgende 6 jaar 

samengesteld uit volgende leden:  

Provincie Antwerpen: Kris Geysen, Kathleen Helsen, Luk Lemmens; 

Provincie Limburg: Inge Moors, Bert Lambrechts, Philippe Nys; 

Provincie Oost-Vlaanderen: Annemie Charlier, Leentje Grillaert, Riet Gillis; 

Provincie Vlaams-Brabant: Bart Nevens, Ann Schevenels, Tom Dehaene, Monique Swinnen; 

Provincie West-Vlaanderen: Bart Naeyaert, Patrick De Klerck, Jurgen Vanlerberghe. 

 

 

De Raad van Bestuur kwam in 2019 samen op volgende data: 21 januari, 18 maart, 21 oktober en 18 

november.  
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1.3 Hersamenstelling dagelijks bestuur 

 
Op basis van art. 31 wordt het dagelijks bestuur, het Bureau, van de VVP samengesteld. De volgende 6 

jaar zal het VVP Bureau bestaan uit volgende leden: 

Provincie Antwerpen: Luk Lemmens en Kris Geysen (voorzitter College van Provincieraadsvoorzitters); 

Provincie Limburg: Inge Moors; 

Provincie Oost-Vlaanderen: Annemie Charlier; 

Provincie Vlaams-Brabant: Ann Schevenels en Monique Swinnen; 

Provincie West-Vlaanderen: Bart Naeyaert en Jurgen Vanlerberghe.  

 

 

Het Bureau kwam in 2019 samen op volgende data: 7 januari, 25 februari, 1 april, 6 mei, 3 juni, 2 

september, 7 oktober, 4 november en 2 december. 
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1.4 Aanduiding nieuwe VVP-voorzitter 

 
Naast de hersamenstelling van de bestuursorganen werd er ook een nieuwe VVP-voorzitter aangeduid. 

Met handgeklap gaf uittredend voorzitter Luk Lemmens de voorzittershamer voor de volgende 3 jaar door 

aan gedeputeerde Ann Schevenels. 

 

 

Voorzitter Ann Schevenels is de 9de voorzitter van de VVP. 

 

Maidenspeech 

In haar maidenspeech bedankte de kersverse voorzitter de bestuursleden voor het vertrouwen dat zij in 

haar stellen om de voorzittershamer de volgende 3 jaar te mogen hanteren. Speciaal dankte zij haar 

voorganger, Luk Lemmens en zijn ploeg, om de VVP op een gedreven manier te loodsen doorheen de 

periode van het project ‘afslanking van de provincies’ en de periode rond de ‘provincieraadsverkiezingen 

2018’. Uiteraard dankt de nieuwe voorzitter de leden van de Raad van Bestuur voor het vertrouwen en 

uitte de kersverse voorzitter haar wil om de volgende 3 jaar de ‘streekmotor’ op snelheid verder te laten 

draaien. 
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Korte historiek: Van ‘Vlaamse Vereniging van Provincies naar Vereniging van de Vlaamse Provincies’ 

Op woensdag 27 maart 1991 om 11 uur wordt in het provinciehuis van Oost-Vlaanderen de stichtingsacte 

van de Vlaamse Vereniging van Provincies ondertekend onder impuls van de vier Vlaamse provincies (min 

de eenheidsprovincie Brabant, zie infra). Toch werd de oprichtingsakte ondertekend door 

vertegenwoordigers van de 5 provincies zijnde de heer V. Van EETVELLT (Antwerpen), mevrouw Sonja 

VAN LINDT (Brabant), de heer Guy SWENNEN (Limburg), de heer Jan VALLAEYS (Oost-Vlaanderen) en de 

heer Fernand PEUTEMAN (West-Vlaanderen). 

De statuten van de Vlaamse Vereniging van Provincies werden goedgekeurd in de provincieraden van 

Antwerpen (13.12.90), Oost-Vlaanderen (23.01.91), Limburg (31.01.91), West-Vlaanderen (7.02.91) en 

Brabant (12.03.91). Op 17 juni 1991 had de eerste A.V. plaats in de COOVI te Anderlecht. Daar werd ook 

de eerste raad van bestuur en het eerste bureau verkozen.  

Na het Sint-Michielsakkoord werd de provincie Brabant opgesplitst waardoor de provincie Vlaams-

Brabant ontstond (1 januari 1995). Op 17 januari 1995 werd de provincie Vlaams-Brabant effectief lid van 

de Vereniging die daardoor omgedoopt werd in de Vereniging van de Vlaamse provincies. 

De eerste Voorzitter van de VVP was de heer Jan VALLAEYS (CVP, prov. Oost-Vlaanderen, 1991-1995). 

Daarna volgde Fernand PEUTEMAN (1997-2000), Johan BEKE (2000-2003), Jan DURNEZ (2003-2006), 

Jos GEUENS (2007-2009), Hilde BRUGGEMAN (2010-2013), Marc VANDEPUT (2013-2016), Luk 

LEMMENS (2016-2019) en de huidige voorzitter Ann SCHEVENELS. 

 

Ter informatie: 

De ‘voorloper’ van de Vereniging van de Vlaamse Provincies was de Vereniging van de Belgische Provincies 

(1972-1994) met als respectievelijke voorzitters: Leopold GILLON (prov. W.Vl.), Richard BONZI (prov. 

Namen) en Hendrik OLIVIER (prov. W.Vl.) 
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1.5 College van Provincieraadsvoorzitters 

 
Daarnaast is er ook nog overleg tussen de 5 provincieraadsvoorzitters. 

Het College van Provincieraadsvoorzitters is tijdens deze legislatuur samengesteld uit volgende leden:  

(zie foto’s onderaan van links naar rechts) 

 

o De heer Kris Geysen, provincie Antwerpen en tevens voorzitter van het College 

o Mevrouw Linda De Dobbeleer, provincie Vlaams-Brabant 

o De heer Christof Dejaegher, provincie West-Vlaanderen 

o Mevrouw Phaedra Van Keymolen, provincie Oost-Vlaanderen  

o De heer Huub Broers, provincie Limburg 

 

 

1.6 College van Gedeputeerden 

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

voorzitterschap van gedeputeerde Monique Swinnen (Vlaams-Brabant). 

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

twintig gedeputeerden van de 5 provinciebesturen over actuele bestuurlijke aangelegenheden. Het VVP-

secretariaat staat hierbij ten dienste van het College.  
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Ook de ‘voorzittershamer’ binnen het College van Gedeputeerden werd omwille van de 

provincieraadsverkiezingen 2018 doorgegeven. Ere-gedeputeerde Alexander Vercamer (Oost-

Vlaanderen) gaf op 8 februari deze voorzittershamer door aan gedeputeerde Monique Swinnen (Vlaams-

Brabant). 

 

Korte historiek: 

Rijtje van voorzitters van het College van Gedeputeerden: 

Fase 1: Belgische Vereniging van Provincies 

- Leopold Gillon (prov. W.Vl.) 

- Richard Bonzi (prov. Namen) 

- Hendrik Olivier (prov. W.Vl) 

 

Fase 2: College van Gedeputeerden (Vlaanderen) 

- René Loos (Antw.) 

- Jan Herremans (Oost Vl.) 

- Vic Van Eetvelt (Antw.) 

- Jan Vallaeys (Oost-Vl.) 

- Jos Geuens (Antw.) 

- Alexander Vercamer (Oost-Vl.) 

- Monique Swinnen (Vl.Br.) 
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1.7 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, provincie Oost-Vlaanderen (voorzitter College van Provinciegriffiers) 

o Geert Anthierens, provincie West-Vlaanderen 

o Danny Toelen, provincie Antwerpen 

o Marc Collier, provincie Vlaams-Brabant 

o Liliane Vansummeren, provincie Limburg 

 

Het College van Provinciegriffiers komt maandelijks bij elkaar. 

 

 

Vlnr: de heer Danny TOELEN (provincie Antwerpen), de heer Albert DE SMET (provincie Oost-Vlaanderen) en tevens voorzitter van het college, 

de heer Marc COLLIER (provincie Vlaams-Brabant), de heer Geert ANTHIERENS (provincie West-Vlaanderen),  mevrouw Liliane VANSUMMEREN 

(provincie Limburg). 

De directeur van de VVP volgt het overleg op. Vanuit het College van Provinciegriffiers worden 

verschillende initiatieven genomen ter ondersteuning van de werking van de VVP.  
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Specifiek zijn binnen het College van Provinciegriffiers volgende werkgroepen actief: 

 

o werkgroep ‘Gebiedsgericht werken’ en ‘Organisatieontwikkeling’, voorzitter Danny Toelen, 

provinciegriffier Antwerpen; 

o werkgroep ‘Personeel’, voorzitter Albert De Smet, provinciegriffier Oost-Vlaanderen; 

o werkgroep ‘ICT’, voorzitter Marc Collier, provinciegriffier Vlaams Brabant met o.m. de 

werkgroepen  GDI-Vlaanderen  en GIS-Vlaanderen;  

o provinciegriffiers Liliane Vansummeren en Geert Anthierens ondersteunen de werking van de VVP 

op basis van hun specifieke juridische kennis. 

 

1.8 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 financiën.  

 

Het college wordt voorgezeten door de heer Patrick Braet (West-Vlaanderen).  Minstens éénmaal per jaar 

is er een gemeenschappelijk overleg tussen het College van provinciegriffiers en het College van financieel 

beheerders.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden van het College van Financieel beheerders zijn: (van links naar rechts)  Stefan Verbruggen (Antw.), Céline Eynatten  (Vl. Br.), Patrick 

Braet (W. Vl.), Bérengère Adriaens (Limb.) en Stefaan Desmet (O. Vl.) 
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1.9 Eremandatarissen 

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

provinciegriffiers interprovinciaal actief. De groep werd voorgezeten door de heer Jan Vallaeys, ere-

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

ondertussen werd de ‘fakkel’ doorgegeven aan de heer Jos Geuens, ere-gedeputeerde van Antwerpen en 

tevens ook oud voorzitter van de VVP (periode: 2007-2009). Daarnaast is mevrouw Greta Thooft, oud-

secretaris van de VVP, secretaris van deze vriendenkring.    

 

 

Van links naar rechts: Franky De Block, Marc De Buck, Georges De Langhe, Miel Mannaerts, Marc Vandeput, Jos Geuens,  
Greta Thooft, Sonja Van Lindt, Boudewijn Peeters, Toine De Coninck, Sander Vercamer, Jan Durnez, Patrick Van Gheluwe 

 

De VVP-directeur brengt verslag uit over de stand van zaken van de werking van de VVP in 2019. Tijdens 

het afgelopen jaar ging het gesprek vooral over de vernieuwing van de VVP besturen en de VVP campagne 

m.b.t. de Vlaamse parlementsverkiezingen (zie infra).  
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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. Deze structuur is min of meer samen te vatten 

in volgend organogram. 

 

 

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

Daarbij zijn de personeelsleden van de VVP-staf verantwoordelijk voor de organisatorische en  

inhoudelijke ondersteuning, afstemming en opvolging van de werkzaamheden. 
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2.2 Samenstelling VVP-secretariaat 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Links naar Rechts: Alban Pols (b), Wouter Brouns (o), Brent Roobaert (b)  

Stefanie Vinzent (tot 30/06/2019) (b),  Lieve De Schrijver (o) en Raymond Van Loock (b) 

 

 

o Directeur: Raymond Van Loock 

o Stafmedewerkers: 

o Brent Roobaert:  verantwoordelijk voor milieu, integraal waterbeleid, ruimtelijke planning, 

omgevingsvergunning, natuur, klimaat, energie en handhaving 

o Alban Pols: verantwoordelijk voor economie, arbeidszorg, mobiliteit, toerisme, erfgoed en 

provinciale domeinen 

o Wouter Brouns: verantwoordelijk voor Europa, ontwikkelingssamenwerking, platteland, 

landbouw, wonen en gebiedsgericht werken. 

o Secretariaat: 

Lieve De Schrijver: Sinds het vertrek van Stefanie Vinzent, is zij coördinator van het VVP 

secretariaat met o.m. als bevoegdheden de ‘go between’ tussen het VVP secretariaat en 

het boekhoudkantoor SBB, VVP boekhouding werd uitbesteed, en SD Worx voor de 

loonverwerking en aanverwante personeelsdossiers. Daarnaast is Lieve tevens de syndicus 

van het gebouw waar de VVP en het POV onderdak in heeft. 
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Woord van dank 

Zonder meer past het in het voorliggend jaarverslag om Stefanie Vinzent te danken voor haar inzet als 

VVP-secretaris. Na 8 jaar ‘trouwe dienst’ verliet Stefanie het VVP-secretariaat op 30 juni om zich in eigen 

streek verder professioneel te engageren in een privéonderneming. 

Dank u Stefanie voor jouw VVP engagement, het gaat je goed! 

 

 

 

 

 

 

 

 

De weken voor haar afscheid kreeg Lieve (rechts) van Stefanie (links) nog een intensieve cursus om kennis 

te krijgen over de ‘diepste geheimen’ van de werking van het VVP-secretariaat. 

 

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 

Provinciaal onderwijs wordt opgevolgd door het POV (Provinciaal Onderwijs Vlaanderen) met als 

voorzitter Luk Lemmens, gedeputeerde Antwerpen (tevens VVP-ondervoorzitter). De directeur van het 

POV is mevr. Griet Mathieu. Voor meer info over de werking van het POV: http://www.pov.be/site    

 

2.3 Huisvesting 

 
Het VVP-secretariaat is gelegen op de Boudewijnlaan, 20-21 te Brussel. Net zoals het POV-secretariaat, 

beschikt het VVP secretariaat over 2 verdiepingen. Gezien de afslanking van de taakstelling van de 

provinciebesturen en dus ook van de VVP-werking werd beslist om één verdieping te verkopen. Deze 

verdieping zal in 2020 effectief verkocht worden. De vijfde verdieping, zijnde de 8ste verdieping die 

ingericht is als vergaderruimte, wordt gedeeld met het POV. 

http://www.pov.be/site
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Deel  3:  VVP-ambitienota 2.0 

3.1 Korte historiek…  

 
In 2014 maakte de toenmalige Vlaamse regering in haar regeerakkoord haar plannen bekend inzake het 

beperken van de bevoegdheden van de provinciebesturen ‘We beperken de taken van de provincies tot 

de grondgebonden bevoegdheden’. Dit betekende dus het einde van het provinciaal beleid inzake cultuur, 

jeugd, welzijn en sport… 

De focus werd dan ook gelegd op de grondgebonden bevoegdheden. Om het één en het ander in beeld 

te brengen werd een eerste interprovinciale ambitienota uitgewerkt met als titel ‘Troeven op tafel. 

Provincies zelfbewust!’ 

Uit het voorwoord van toenmalig VVP voorzitter Luk Lemmens: 

‘Als intermediair bestuur is het aan ons om onze taken op het vlak van de grondgebonden bevoegdheden 

maximaal ten uitvoering te brengen. Na de onzekerheid van de voorbije maanden is het aan de provincies 

om hun positie in te nemen tussen de gemeentebesturen en de Vlaamse overheid.’  

 

En dat de ‘troeven op tafel’ werden gelegd… 

De toenmalige Raad van Bestuur werkte, in samenwerking met de VVP-stafmedewerkers, het 

actieprogramma ‘de boer op’. Politiek Brussel (parlementsleden, ministers maar ook het maatschappelijk 

middenveld) wist op enkele maanden tijd wat de ambities waren (zijn) van het provinciaal bestuursniveau. 

 

3.2 Nood aan een ‘Ambitienota 2.0’ 

 
‘De tijd vliegt’… In het kader en opvolging van onze VVP campagne ‘Provinciebesturen, streekmotoren: 

volle kracht vooruit’ (provincieraadsverkiezingen 2018) werd de oorspronkelijke Ambitienota 

geactualiseerd in 2019 met enerzijds als inhoudelijk uitgangspunt het te hebben over het wezenlijke van 

het provinciaal bestuursniveau nl. ‘Over het DNA van het provinciaal bestuursniveau’ en anderzijds met 

als doelstelling om de nieuw verkozen parlementsleden en de Vlaamse ministers op de hoogte stellen van 

datgene wat de bestuurlijke meerwaarde is van het provinciaal bestuursniveau in het geheel van 

bestuurlijk Vlaanderen. 
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Ambitienota 2.0 
DE VLAAMSE PROVINCIES ZIJN ER KLAAR VOOR!

 

 

De VVP-ambitienota 'Over het DNA van het provinciaal bestuursniveau' ligt in het verlengde van het VVP 

memorandum ‘Samen één overheid’ (zie verder). Inhoudelijk reikt het concrete actiepunten aan om 

samen met de steden en gemeenten én met de nieuwe Vlaamse Regering verder te werken aan de 

toekomst van Vlaanderen. 

VVP Voorzitter Ann Schevenels drukt het als volgt uit: 

 

‘Aan de hand van het voorliggend document willend de vijf Vlaamse provinciebesturen heel concreet 

aanbrengen ‘wat ze doen?’ en ‘hoe ze het doen?’. Daarbij staan de bestuurlijke ‘dynamiek’ en ‘flexibiliteit’ 

centraal om op een deskundige, geïntegreerde en integrale wijze in te spelen veranderde noden en 

behoeften. Deze dynamiek vormt de belangrijkste troef van het provinciaal bestuursniveau!’ 

Eind september werd dan ook de VVP-ambitienota ter beschikking gesteld aan alle Vlaamse 

volksvertegenwoordigers. Vanuit de VVP kijken we nu uit naar een ‘open dialoog’ en een ‘constructieve 

samenwerking’ met onze bestuurlijke partners. 

 

 

 

 

 

 

https://www.vlaamseprovincies.be/sites/default/files/IMCE/Files/Ambitienota%202.0.pdf
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Met onze grondgebonden bevoegdheden maken wij elke dag het verschil op het terrein... In onze 

Ambitienota presenteren we onze "programmapunten" voor de toekomst. 

• Toerisme: Duurzaam toerisme met maatwerk voor elke streek 

• Groen- & Recreatiedomeinen: Sterk provinciemerk met accent op de publieksgerichte 

werking 

• Wonen: Interbestuurlijk en multidisciplinair 

• Platteland: Open ruimte en specifieke dorpskernen 

• Integraal waterbeleid: Provincies nemen sleutelpositie in 

• Erfgoed: Naar een grondgebonden erfgoedgemeenschap: preventie, sensibilisering en 

publiekswerking 

• Ruimtelijke planning: Samen voor een sterk provinciaal ruimtelijk beleid 

• Vergunningsverlening: Ervaring en verantwoordelijkheid in een digitale samenleving 

• Milieu en Natuur: Voor een realisatiegerichte aanpak  

• Klimaat en Energie: Energierijk naar een duurzame toekomst 

• Provinciaal onderwijs en vormingsaanbod: Provinciale veiligheidsscholen als dynamische, 

flexibele en innovatieve opleidingscentra 

• Economie: De provincie als platform en streekmotor 

• Landbouw: Accent op praktijkgericht land- en tuinbouwonderzoek 

• Europa: Nabije schakel in het Europees netwerk 

• Mondiaal Beleid: Leave no one behind  

• Mobiliteit: Trekker van fietsbeleid en sleutelfiguur in de modal shift 

• E-Government: Provinciebestuur als digitale streekmotor in een slimme regio  

• Gebiedsgericht werken als methodiek van samenwerken tussen gemeenten, provincies en 

Vlaanderen. 

 

https://www.vlaamseprovincies.be/sites/default/files/IMCE/Files/Ambitienota%202.0.pdf
https://www.vlaamseprovincies.be/categories/toerisme
https://www.vlaamseprovincies.be/categories/groen-recreatiedomeinen
https://www.vlaamseprovincies.be/categories/wonen
https://www.vlaamseprovincies.be/categories/platteland
https://www.vlaamseprovincies.be/categories/integraal-waterbeleid
https://www.vlaamseprovincies.be/categories/erfgoed
https://www.vlaamseprovincies.be/categories/ruimtelijke-planning
https://www.vlaamseprovincies.be/categories/vergunningverlening-handhaving
https://www.vlaamseprovincies.be/categories/milieu-natuur
https://www.vlaamseprovincies.be/categories/klimaat-energie
https://www.vlaamseprovincies.be/categories/provinciaal-onderwijs
https://www.vlaamseprovincies.be/categories/economie
https://www.vlaamseprovincies.be/categories/landbouw
https://www.vlaamseprovincies.be/categories/europa
https://www.vlaamseprovincies.be/categories/mondiaal-beleid
https://www.vlaamseprovincies.be/categories/mobiliteit
https://www.vlaamseprovincies.be/categories/e-government
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Deel 4:  VVP-campagne parlementsverkiezingen 2019 

 

Naar aanleiding van de parlementsverkiezingen 2019 werd door het VVP bestuur beslist om een 

boodschap te richten naar de politieke partijen, de kandidaten en in een latere fase naar de 

onderhandelaars voor een nieuwe regering. 

 

4.1 Twee memoranda 
 
Er werden 2 memoranda uitgewerkt: 

Vlaamse parlementsverkiezingen: ‘Geen C4 maar wel een A4’ 

 

Volgende 3 accenten worden in het document gelegd: 

 

• Pleidooi voor bestuurlijke rust en stabiliteit 

• Herwaardering van de bestuurlijke hoofdstructuur 

• Interbestuurlijk overleg en samenwerking om transversaal beleid te optimaliseren 

Europese verkiezingen 

Met als centraal gegeven de betrokkenheid van het provinciaal bestuursniveau in de uitwerking en de 

uitvoering van het Vlaams Europees beleid. 

 

4.2 VVP-campagne: Ons toekomstplan ligt op tafel 
 
De boodschap van het VVP memorandum ‘Geen C4 maar wel een A4’ werd vertaald in een inhoudelijke 

campagne die inhoudelijk steunde op de VVP-ambitienota ‘Over het DNA van het provinciaal 

bestuursniveau’. 

https://www.vlaamseprovincies.be/categories/vvp-campagne-2019
 

  

 

https://www.vlaamseprovincies.be/categories/vvp-campagne-2019
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‘De Vlaamse provincies zijn klaar voor de toekomst en kijken uit naar een constructieve samenwerking 

met de volgende Vlaamse Regering, zoals we dit ook voorstellen in ons VVP-Memorandum: Samen één 

Overheid.’ 

Aan de toenmalige formateur, huidig minister-president, de heer Jan Jambon, en de betrokken 

partijvoorzitters in de onderhandelingen, werd de boodschap geuit 'de provinciebesturen willen gehoord 

worden.' 

 
 

https://www.vlaamseprovincies.be/news/vvp-memorandum-vlaamse-regering
https://www.vlaamseprovincies.be/news/vvp-memorandum-vlaamse-regering
https://www.vlaamseprovincies.be/sites/default/files/IMCE/Files/Nieuwsbrief%20Augustus%202019.pdf
https://www.vlaamseprovincies.be/sites/default/files/IMCE/Files/Nieuwsbrief%20Augustus%202019.pdf
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Deze boodschap werd verder vertaald in een aantal ‘statements’ die gepubliceerd werden: 

 

 

Klantgerichtheid, betrouwbaarheid, betrokkenheid en doeltreffendheid: de 4 waarden van het 

Provinciaal Veiligheidsonderwijs   
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Beleidsnota’s van de Vlaamse ministers gescreend 

Na de parlementsverkiezingen en de vorming van de Vlaamse regering was de VVP ten zeerste benieuwd 

wat in de beleidsnota’s van de ministers zou staan over het VVP-gedachtengoed ‘Samen één overheid’. 

Het Vlaams regeerakkoord en de beleidsnota’s van de respectievelijke ministers werden dan ook 

gescreend vanuit het oogpunt ‘wat zijn de opportuniteiten voor de Vlaamse provinciebesturen?’ 

Opvallend was alvast het uitgangspunt van minister Bart Somers, minister verantwoordelijk voor het 

Binnenlands Bestuur, m.b.t. het provinciaal bestuursniveau nl. ‘bestuurlijke rust’. De minister vertaalde 

dit tijdens een gesprek (08/11) met de VVP-voorzitter, Ann Schevenels, als volgt: 

‘Er zullen in principe geen bevoegdheden worden ontnomen maar ook niet worden toevertrouwd, 

tenzij de 3 regeringspartners daar samen anders over beslissen.’ 

De VVP-nota ‘We werken er samen aan’ werd gepresenteerd en besproken op de zitting van het College 

van Gedeputeerden van 29 november 2019 en verder geoperationaliseerd via de specifieke VVP 

ambtelijke en beleidscommissies. 

Ter opvolging van deze analyse werd met elke sectorminister contact opgenomen voor overleg om na te 

gaan waar er samengewerkt kan worden. 
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4.3 Kort overzicht van de VVP-campagnes uit het verleden 

Provincieraadsverkiezingen 2000 

 
Campagne 2000: De Provincie doet verdacht veel voor u.  

(De tweede persoon van links is geen onbekende…)
 

 

 
2006: de provincie steekt al haar energie in u! 

 

 
VVP campagne 2006: De Provincie steekt al haar energie in u! 

 



 

    28 / 52 

 

2012: Druk je stempel op je provincie 

 

 
VVP campagne 2012: Druk je stempel op je provincie.  

 

 
Campagne 2018: 'De provincie jouw streekmotor!' met filmpjes en brochure 

Ontdek de kracht van de streekmotor 

Op het VVP-colloquium van 25 november 2017 definieerden de provinciebesturen zichzelf als 

‘streekmotor’: de krachtige en dynamische motoren achter heel wat initiatieven die de levenskwaliteit 

van mensen, bedrijven en organisaties verbeteren in hun streek. Hierop volgend werd dan ook de aftrap 

gegeven van de verkiezingscampagne naar de provinciale verkiezingen van oktober 2018.  

'Problemen die niet opgelost geraken, omdat ze de 

gemeentegrenzen overstijgen. En omdat ze complex zijn, en 

dus de medewerking vereisen van heel wat betrokkenen.  

Op zo’n moment is de schaalgrootte en de werkwijze van de 

provinciebesturen ideaal. Wij zitten er dicht genoeg op om 

het probleem te snappen, en ver genoeg om de oplossing 

mogelijk te maken. Onze unieke rol is dat wij altijd als eerste 

een oplossing bedenken, en iedereen dan daarin 

meetrekken.' 

Meer informatie vindt u op de website streekmotor.be  

Hier vindt u dan ook een handige toolbox met 

onze informatiebrochure, een powerpoint en filmpjes:  

Klik hier voor de toolbox 

http://streekmotor.be/
https://www.vlaamseprovincies.be/sites/default/files/IMCE/Files/Brochure_VVP_Colloquium_25nov_171546.pdf
http://streekmotor.be/de-streekmotor
http://vvp.nextsite.be/categories/provincieraadsverkiezingen
http://streekmotor.be/
https://www.dropbox.com/s/96xk0icqqlys1wz/Brochure_VVP_Colloquium_25nov_171546.pdf?dl=1
http://streekmotor.be/toolbox
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Deel  5:  VVP nieuwe website 

In 2019 ging ook onze vernieuwde website van start: www.vlaamseprovincies.be                                              

Ontdek ons streekmotorverhaal en maak gebruik van onze VVP-website!  

 

 

 

 

http://www.vlaamseprovincies.be/
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Deel 6: Sectorbenadering: blikvangers 2019 

 

Door de VVP-medewerkers worden heel wat bevoegdheden en dus heel wat dossiers opgevolgd.  

Hierbij, per stafmedewerker, de belangrijkste blikvangers voor 2019. 

 

6.1  Mobiliteit  

 

6.1.1 Decreet Basisbereikbaarheid  

Op 21 december 2018 keurde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet Basisbereikbaarheid goed, 

waarna het ontwerpdecreet begin 2019 naar het Parlement gebracht werd. Op woensdag 3 april 2019 

werd het ontwerpdecreet vervolgens aangenomen door de plenaire vergadering van het Vlaams 

Parlement. 

Basisbereikbaarheid staat voor het bereikbaar maken van belangrijke maatschappelijke functies op basis 

van een efficiënt en vraaggericht systeem en met een optimale inzet van vervoersmiddelen en financiële 

middelen. Centraal staat de term 'combimobiliteit', oftewel het multimodaal reisgedrag, waarbij reizigers 

voor hun verplaatsingen verschillende vervoersmiddelen combineren. De beschikbaarheid van 

verschillende vervoersmodi aan knoop- oftewel mobipunten moeten het mogelijk maken te schakelen 

tussen verschillende vervoersmiddelen.  

Om dit op het terrein mogelijk te maken, hertekent het decreet het bestuurlijk landschap -  ‘zonder 

nieuwe structuren op te zetten - , in die zin dat het de Vlaamse Overheid, de lokale besturen en andere 

partners (bv. De Lijn) samenbrengt in 15 vervoerregio’s. Deze vervoerregio’s, met elk een 

vervoerregioraad, zijn verantwoordelijk voor het voorbereiden, opmaken, opvolgen en evalueren van een 

regionaal mobiliteitsplan. De vervoerregioraad krijgt aldus de bevoegdheid het aanvullend net en het 

vervoer op maat te bepalen, advies te geven over het treinnet en het kernnet, het bovenlokaal functioneel 

fietsroutenetwerk (BFF) (excl. fietssnelwegen) te bepalen enz.  

Dat zorgt voor ingrijpende bestuurlijke veranderingen. Niet in het minst omdat de bevoegdheden van de 

vervoerregioraden en de provinciebesturen inzake het mobiliteitsbeleid op enkele belangrijke punten 

overlappen: 

• De vervoerregio’s krijgen de bevoegdheid het BFF te bepalen, hoewel o.m. in het 

Mobiliteitscharter werd afgesproken dat de provinciebesturen instaan voor het beheer van de 

ligging van het BFF – weliswaar in samenwerking met de vervoerregio’s – én de provinciebesturen 

bovendien het BBF en de fietssnelwegen voor een groot stuk subsidiëren. 
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• Het decreet stelt dat “bij de vaststelling van het regionaal mobiliteitsplan de provincies en de 

gemeenten aan de vervoerregio, binnen de door haar bepaalde termijn, alle potentiële 

strijdigheden [dienen te melden] van de bepalingen van de bestaande provinciale en 

gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen en lokale mobiliteitsplannen met het regionaal 

mobiliteitsplan.” En vervolgens: “de provincie in kwestie brengt binnen de termijn, die de Vlaamse 

Regering bepaalt, de wijzigingen aan in het provinciaal ruimtelijk beleidsplan die noodzakelijk zijn 

om de onderlinge afstemming van de bepalingen te verzekeren.” 

Tegelijkertijd, en hoewel alle provinciebesturen uiteraard dezelfde bevoegdheden hebben, maakt enkel 

het provinciebestuur Limburg per decreet deel uit van de vervoerregio – en levert de provincie zelfs de 

voorzitter. In alle andere vervoerregio’s werden de provincies pas in latere instantie uitgenodigd door de 

lokale partners – maar dat gebeurde uiteraard wel steeds.  In sommige regio’s stond het stemrecht van 

de deelnemende provincie zelfs ter discussie. 

Om (1) te ijveren voor de decretale verankering van de deelname van de provinciebesturen in de 

vervoerregioraden, en (2) de rechtsonzekerheid aan te kaarten die ontstaat door de artikelen die 

provinciale ruimtelijke beleidsplannen ondergeschikt maken aan de ‘regionale’ mobiliteitsplannen, nam 

de VVP op 7 februari, bij monde van B-Commissievoorzitter gedeputeerde Tom Dehaene, deel aan de 

hoorzitting omtrent het ontwerpdecreet in het Vlaams Parlement.  

 

B-Commissievoorzitter gedeputeerde Tom Dehaene (Provincie Vlaams-Brabant) en Departementshoofd Ruimte, Erfgoed en 

Mobiliteit Wim Lux (Provincie Antwerpen) vertegenwoordigden de VVP op 7 februari 2019 in het Parlement 

Ter opvolging van de hoorzitting en na intern – politiek en ambtelijk – overleg, bezorgde de VVP een brief 

naar de commissieleden. 

De VVP stond met haar kritiek trouwens niet alleen, onder meer de Mobiliteitsraad en reizigers-

organisatie TreinTramBus spaarden de kritiek niet. 

 

 

http://www.mobiliteitsraad.be/sites/default/files/documenten/MORA%20Advies%20Voorontwerp%20van%20Decreet%20Basisbereikbaarheid.pdf
http://www.treintrambus.be/images/180807_TTB_basisbereikbaarheid_def.pdf
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6.1.2 Decreet Gemeentewegen 

Het decreet gemeentewegen legt het kader vast voor een geïntegreerde benadering en uniforme regelgeving voor 

alle gemeentewegen. Op 24 april 2019 werd het aangenomen door de plenaire vergadering van het Vlaams 

Parlement. Op 1 september 2019 trad het in werking. Zo werd 2019 een woelig jaar voor het mobiliteitsbeleid van 

de provinciebesturen. 

Ook hier geldt dat het decreet verdedigbare doelstellingen heeft.  Door vroegere regelgeving werden 

de wegen voor niet-gemotoriseerd vervoer (de zogenaamde ‘trage wegen’) te weinig beschermd. Die 

wegen werden bijvoorbeeld vaak ingenomen voor privédoeleinden – een problematiek waar ook de 

provincies mee geconfronteerd werden. Het decreet Gemeentewegen wilde de gemeenten voorzien van 

de bevoegdheden en de slagkracht om daar iets aan te doen en om een beleid uit te tekenen voor het 

niet-gemotoriseerd vervoer (of ‘zachte mobiliteit’) op hun grondgebied.  

De VVP toonde zich dan ook tevreden dat opnieuw initiatief werd genomen om het voorstel van decreet 

houdende de Gemeentewegen gerealiseerd te krijgen. Ze onderschrijft immers het basisuitgangspunt om 

meer uniformiteit te bekomen in het wegenlandschap en voor meer rechtszekerheid te zorgen. 

De VVP schaarde zich ook achter het principe van de koppeling van de procedure inzake de aanleg, 

wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen enerzijds en de omgevingsvergunningsprocedure 

anderzijds. Daarom formuleerden we met de a- en b-commissies Mobiliteit enkele constructieve 

opmerkingen en voorstellen over de impact van het voorstel van decreet op de omgevingsvergunning.  

Toch kon de VVP het decreet niet ondersteunen. Het decreet voorzag voor de provinciebesturen immers 

enkel nog een adviserende functie en nam zelfs de bevoegdheid om beroepen inzake buurt- en voetwegen 

te behandelen weg bij de provincies (cf. deputaties). De goedkeuring betekende daarom de facto het 

einde van het provinciale beleidsdomein ‘trage wegen’ of ‘buurtwegen’.  

Omdat de VVP, zelfs na uitdrukkelijke vraag, geweerd werd van de hoorzittingen, trachtten we het dossier 

via andere wegen te beïnvloeden. Op 21 maart werd ook een brief bezorgd aan de leden van de 

Parlementaire Commissie Mobiliteit en Openbare Werken. We voorzagen hierbij een luik over de 

provinciale bevoegdheid inzake ‘buurtwegen’, waarin we enkele constructieve voorstellen formuleerden. 

Een tweede luik ging over de impact van het voorstel van decreet op de omgevingsvergunning: een ander 

provinciaal beleidsdomein dat door het decreet Gemeentewegen beïnvloed werd. 
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6.2 Groen- en recreatiedomeinen  

 

6.2.1 Week van de provinciedomeinen  

Met het organiseren van de ‘week van de provinciedomeinen’ willen de 5 provincies en de VVP de 

provinciebesturen in de verf zetten en de diversiteit van haar vele groen- recreatiedomeinen extra 

benadrukken.  

In mei 2016 stelde Lieven Elst (Directeur Vrije Tijd, Vlaams-Brabant) voor een Vlaamsbreed initiatief te 

nemen om de rol en werking van de provinciedomeinen onder de aandacht te brengen. In het kader van 

de focus op de grondgebonden bevoegdheden vormen de provinciedomeinen immers nog meer dan 

vroeger een uniek contactpunt tussen het provinciale beleid en het grote publiek. In 2017 werd zo de 

eerst Week van de Provinciedomeinen georganiseerd. 

Na twee mooie edities, werd in 2019 een succesvolle derde editie georganiseerd. Onder het thema ‘kom 

op adem’ konden zowel de hoog- als laagdynamische provinciedomeinen hun activiteiten promoten en 

aldus werden in de vijf provincies tal van evenementen, happenings en activiteiten georganiseerd die 

uiteindelijk voornamelijk de diversiteit van de provinciedomeinen bewezen. 

Kortom: ook in 2019 was de WVDPD weer een groot succes, zowel voor publiek als voor de domeinen zelf, 

die weer eens hun diversiteit, eigenheid en kwaliteiten konden voorstellen. 

 

6.3 Economie  

 

6.3.1 Bezoek Vlaamse parlementsleden aan Maatwerkbedrijven 

Op 22 februari, ongeveer 2 maanden na het in voege treden van het decreet ‘Collectief maatwerk’, 

bezochten bijna 30 Vlaams Parlementsleden een maatwerkbedrijf in Vlaanderen. Op initiatief van de 

vijf Vlaamse provincies en de VVP zette in elke provincie één maatwerkbedrijf de deuren open. Met 

deze werkbezoeken zetten de Vlaamse provincies de economische en maatschappelijke meerwaarde 

van de maatwerkbedrijven in de verf. 

Om onder meer de Vlaamse parlementsleden meer vertrouwd te maken met maatwerk (sociale 

economie) en om vooral de economische meerwaarde van de maatwerkbedrijven in de verf te zetten, 

nodigden de vijf Vlaamse provincies en de VVP de Vlaamse Parlementsleden, de provincieraadsleden en 

de pers uit om een bezoek te brengen aan een maatwerkbedrijf.  
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Onder de 120 uiteindelijke aanwezigen waren 24 Vlaamse Parlementsleden, een twintigtal 

provincieraadsleden, vertegenwoordigers uit de sector, leden van de Vlaamse en provinciale 

administratie en afgevaardigden van verschillende kabinetten.
  

 

De vijf zeer verschillende maatwerkbedrijven waar de parlementsleden terecht konden, gaven een goed 

beeld van de diversiteit van het maatwerk in Vlaanderen en de veelheid aan sectoren waarin de 

maatwerkbedrijven actief zijn.  

Op locatie werden de bezoekers ontvangen door één of meer gedeputeerden, kregen ze van de 

provinciale medewerkers een woordje uitleg over maatwerkbedrijven en hun plaats in de Vlaamse 

economie, om vervolgens in de respectievelijke maatwerkbedrijven te worden rondgeleid. 

 

De provincie Limburg verwelkomde de ingeschreven 

parlementsleden in De Springplank vzw, dat in diverse 

domeinen als ‘zelfsturende organisatie’ werk biedt aan 

een 200-tal medewerkers. De gedrevenheid van de 

medewerkers vertaalt zich in een ver doorgevoerde 

betrokkenheid en het flexibel inzetten van de diverse 

aanwezige talenten in kringloopactiviteiten, 

fietspunten, fietsassemblage enz.                                                                       
 © Robin Reynders, Provincie Limburg 

 

In de provincie Antwerpen was men welkom in AROP vzw, dat werk verschaft aan 219 werknemers met 

een arbeidsbeperking, omkaderd door 35 medewerkers. De vestiging in Wilrijk beschikt over 8.500 m² 

gemoderniseerde werkplaatsen: een machinepark, opslagplaatsen en kantoren en 2.000 m² gekoelde 

ruimte voor opslag, verpakking, en de verwerking van open- en gesloten voeding. AROP is gespecialiseerd 

in assemblage, verpakking, montage en sorteren voor verschillende opdrachtgevers. 
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In Vlaams-Brabant zette TWI de deuren open. TWI biedt een breed gamma diensten aan, steeds op maat 

van hun klanten én de 180 medewerkers: of het nu gaat om productie, scanning, mailing of verpakking, 

groendienst of handverwerking. TWI werkt hoofdzakelijk in onderaanneming voor bedrijven, zowel in 

eigen ateliers als in enclave.  

Een succesvol voorbeeld van deze in house werking bij de klant is de reeds 19 jaar durende samenwerking 

met LSG Sky Chefs. Deze dochteronderneming van Lufthansa AG is ’s werelds grootste aanbieder van 

catering voor treinen en vliegtuigen. Sinds 2002 is LSG actief op de luchthaven van Zaventem, waar ze 457 

werknemers tewerkstellen. De enclavegroep van TWI is dus een essentieel onderdeel van een groot 

bedrijf. 

De Wase Werkplaats vzw in Oost-Vlaanderen biedt werk 

aan personen met een beperking in een omgeving waar 

zij zich kunnen ontplooien. De Wase Werkplaats heeft in 

Temse een afdeling W-pharma voor het verpakken en 

labelen van producten voor de farmaceutische en 

zorgsector. De technische divisie in Zele biedt o.a. 

labeling, assemblage en montage aan van diverse 

producten uit de maakindustrie. De groenafdeling, W-green, bedient openbare besturen en grote 

bedrijven vanuit de divisies Beveren en Zele. Daarnaast werkt de organisatie ook in huis bij diverse 

bedrijven (enclavewerking). 

 

Vzw Footstep in West-Vlaanderen is met 600 medewerkers 

een belangrijke werkgever in de Brugse regio. Footstep is actief 

in het afvullen/verpakken van (bio) food, mailings, afterpress, 

(elektro-) montage, productie van metaaldraadartikelen, 

360°Groen groenbeheer, 360°Clean schoonmaak, poetsdienst, 

360°Paint schilderwerken, Kiboe Cafetaria's kinderboerderijen 

Brugge en Torhout, Roodhof Hotel, restaurant, tearoom, 

seminaries, De Kruiderie Droge en verse kruiden, eetbare 

bloemen, NorthSea Deluxe handgepelde grijze en noordse garnalen,… Dit doet men ook in enclave, 

namelijk in house bij de klant. 
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6.4 Erfgoed: Monumentenwacht Vlaanderen vzw 

 
6.4.1 Nieuwe samenwerkingsovereenkomst met agentschap Onroerend Erfgoed  

Sinds 2017 voerde Monumentenwacht Vlaanderen, in het kader van een samenwerkingsovereenkomst 

met het agentschap Onroerend Erfgoed – en naast haar basiswerking rond het stimuleren van 

onderhoud van historisch waardevol erfgoed in Vlaanderen –, drie ‘bijkomende taken’ uit: de 

monitoring van archeologische sites, een werking rond varend erfgoed en de opmaak van 

meerjarenonderhoudsplanningen. Deze samenwerkingsovereenkomst liep af op 31 december 2019. In 

maart 2019 werden daarom de gesprekken opgestart rond de hernieuwing van deze overeenkomst.  

Het agentschap maakte al snel duidelijk dat men voor de samenwerking vanaf 2020 een nieuwe prioriteit 

wenste te leggen. Men wenste met name de samenwerking rond de drie ‘bijkomende taken’ stop te 

zetten in functie van een nieuwe opdracht, met name de monitoring van en de rapportage over de 

evolutie van de toestand van het onroerend erfgoed dat is aangesloten bij Monumentenwacht 

Vlaanderen. Het agentschap liet weten voornamelijk geïnteresseerd te zijn in een uitgebreid en algemeen, 

jaarlijks rapport: een goed leesbaar overzicht met statistieken, vaststellingen, interpretaties enz. 

Deze opdracht sluit, wellicht meer dan de drie voorgaande opdrachten, aan bij de core business van 

Monumentenwacht Vlaanderen. Monumentenwacht Vlaanderen beschikt al over een groot aantal 

gegevens die relevant zijn voor deze monitoring.  Aldus werd naast de gesprekken met het agentschap  

nog in het voorjaar een traject opgezet met het Dagelijks Bestuur, de RVB, het team en de stakeholders, 

om te onderzoeken of en hoe de organisatie geheroriënteerd zou kunnen worden op de mogelijke nieuwe 

werking. De bestaande gegevens dienen immers verder verzameld, aangevuld; gestructureerd en 

geïnterpreteerd te worden om bruikbaar te zijn in functie van de doelstellingen van de Vlaamse overheid 

en kunnen in een latere fase verrijkt worden met data van externe partners – die aldus betrokken dienden 

te worden bij de heroriëntatie. 

Uiteraard moet de centrale missie van Monumentenwacht voorop blijven staan, namelijk het onderhoud 

van erfgoed stimuleren bij erfgoedbeheerders door het uitvoeren van inspecties en inzetten van expertise 

en aldus preventief erfgoedbeheer propageren om zware restauratiekosten te vermijden. Een 

samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Overheid is enkel mogelijk, indien ze in functie staat van 

deze missie. 

De VVP-stafmedewerker Erfgoed was als secretaris van Monumentenwacht Vlaanderen nauw betrokken 

bij het intern heroriënteringstraject.  
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6.5 Milieu  

 

6.5.1 Samenwerkingsovereenkomst 5 provinciebesturen met Agentschap Natuur en Bos over de 

projectfinanciering van de Regionale Landschappen en Bosgroepen. 

Een eerste samenwerkingsovereenkomst tussen het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en de 5 

Provinciebesturen betreffende de projectfinanciering van de Regionale Landschappen en Bosgroepen 

werd afgesloten voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2016. De tweede overeenkomst, 

met een budget van 4,1 miljoen euro, werd voor de periode januari 2017 tot en met december 2019 

afgesloten. De Vlaamse Regering keurde een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de periode 

2020-2024 goed op zitting van 20 december 2019. Hiervoor wordt een bedrag van 6.825.000 euro ter 

beschikking gesteld.  

De kern van deze overeenkomst (2017-2019) tussen de 5 provinciebesturen en het ANB was steeds gevat 

in de volgende taakstelling: 
 

➢ Het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen;  

➢ Boscompensatie en bebossing (30ha/provincie) 

➢ 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). 

In de voorbije 3 jaar hebben de Regionale Landschappen en 

Bosgroepen onder coördinatie van de provinciebesturen invulling 

gegeven aan deze samenwerkingsovereenkomst. Jaarlijks werd er 

per provinciebestuur gerapporteerd aan het ANB. Een mooi 

resultatenoverzicht werd tevens ook ter beschikking gesteld aan 

de Vlaamse overheid (zie foto links). De interprovinciale VVP-

werkgroep Natuur bezorgde bovendien de nodige evaluatie en 

feedback aan  het ANB.  

In juni 2019 vond een overleg plaats tussen alle partners om de 

toekomst van deze overeenkomst te bespreken. Op 9 december 

legde de VVP-Beleidscommissie de basis voor een evaluatienota, 

die kon worden gefinaliseerd in samenwerking met de beide 

koepels. Dit  in voorbereiding op een overleg met Minister Demir. 

De Vlaamse Regering heeft hier niet op gewacht en keurde het 

ontwerp van samenwerkingsovereenkomst goed op de zitting van 20 december 2019.  
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Deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst moet de samenwerking tussen het ANB en de 

provinciebesturen  op een efficiënte en effectieve manier organiseren in de periode van 1 januari 2020 

tot 31 december 2024.  Hiervoor wordt een bedrag van 6.825.000 euro ter beschikking gesteld. De 

projectwerking wordt specifiek gericht op de uitvoering van de Vlaamse beleidsdoelstellingen uit het 

regeerakkoord 2019–2024, waarbij de Regionale Landschappen instaan voor: 

• Het mee realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en van het Vlaams Natura-

2000 beleid; 

• Het bevorderen van meer en beter groen in en aan de rand van steden en woonkernen, door 

verweving en verbindingen, en als onderdeel van de realisatie van functionele en 

samenhangende blauwgroene netwerken; 

• Het bevorderen van blauwgroene netwerken in het buitengebied en bijdragen tot het 

onderhoud ervan; 

• Mee uitvoering geven aan soortenbeschermingsprogramma's (SBP); 

• Mee uitvoering geven aan het plattelandsbeleid en streekontwikkeling; 

• Het stimuleren van bestaande gebiedscoalities en het opzetten van nieuwe 

samenwerkingsverbanden met het oog op de gebiedsgerichte realisatie van Vlaamse 

beleidsdoelen 

De Bosgroepen staan in voor:  

• Het mee realiseren van de Instandhoudingsdoelstellingen en het Vlaams Natura 2000 beleid, 

specifiek met betrekking tot de realisatie van de bosdoelen; 

• Het mee realiseren van bosuitbreiding, o.a. in het kader van de aanpak van de 

klimaatverandering; 

• Het stimuleren en begeleiden van boseigenaars om bossen onder effectief natuurbeheer te 

brengen (beheerplan); 

• Het versterken van de beleving van bossen in Vlaanderen als een verbindend element in de 

samenleving. 

In de komende jaren ligt er dus voor alle betrokken actoren nog heel wat werk op de plank! 
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6.6 Integraal Waterbeleid 

 

6.6.1 Interprovinciale trefdag Integraal Waterbeleid  

Op donderdag 24 oktober 2019 organiseerden het Interprovinciaal Kenniscentrum (IPKC) en de VVP, in 

het bijzonder de A-commissie Integraal Waterbeleid,  een IPKC trefdag met als thema “Integraal 

Waterbeleid”. De netwerkdag vond plaats in het provinciehuis in Leuven.  

Na een geslaagde trefdag “Klimaat” (2016) en een trefdag Biodiversiteit (2018) maakten men binnen de 

VVP de keuze om te gaan voor het thema “Integraal Waterbeleid”. De A-commissie Water kent reeds een 

rijke traditie aan kennisuitwisseling. Zo organiseerde de A-commissie Water in oktober in de Nekker in 

Mechelen nog een trefdag voor alle diensten waterbeheer van de 5 provinciebesturen.  Het organiseren 

van een dergelijk netwerkmoment brengt uiteraard veel voorbereidingen met zich mee. In samenwerking 

met de stuurgroep IPKC werkte de A-com Water een programma uit. Dit werd gedurende het jaar verder 

ingevuld door de nodige contacten te leggen met anderen VVP werkgroepen en A-commissies.  

De netwerkdag lokte 131 aanwezigen naar het provinciehuis. Tijdens 

het plenaire ochtendprogramma waren de ‘keynotesprekers’ Prof. 

Patrick Willems (KU Leuven) en Wim Van Gils  (Adviseur waterbeleid 

bij Minaraad). Dhr Willems lichte zijn visie toe over het waterbeheer 

gerelateerd aan klimaatadaptatie en waterhuishouding. Dhr Van Gils 

op zijn beurt had het over ‘de waarde van water’. Het 

middaggedeelte bestond uit een ‘waterquiz’, die  werd geanimeerd door niemand minder dan Herman 

Verbrugge.  In de namiddag konden de aanwezigen kiezen uit 10 workshops/informatiesessies omtrent 

de gebiedsgerichte projecten in het kader van waterlandschap. Daarnaast was er ook de mogelijkheid om 

tijdens een fietstocht door de stad Leuven enkele projecten te bezoeken gerelateerd aan het 

waterbeheer. Gedeputeerde Bart Nevens (provincie Vlaams-

Brabant) sloot de dag af op de netwerkreceptie met zijn kijk op 

het ‘Integraal Waterbeheer’ van de provincie.  

Klik hier voor de uitnodiging van de trefdag.  

Meer informatie over deze dag (presentaties, deelnemers, …) 

kan u vinden op de SharePoint van het IPKC. 

 

 

https://www.vlaamseprovincies.be/sites/default/files/IMCE/Files/Uitnodiging_water.pdf
https://provincieantwerpen-my.sharepoint.com/personal/paubhav_provincieantwerpen_be/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpaubhav%5Fprovincieantwerpen%5Fbe%2FDocuments%2FInterprovinciaal%20Kenniscentrum%2FPublieke%20mappen%2F2019%5FIpkcNetwerkdagWater&originalPath=aHR0cHM6Ly9wcm92aW5jaWVhbnR3ZXJwZW4tbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvcGF1Ymhhdl9wcm92aW5jaWVhbnR3ZXJwZW5fYmUvRW91RzFFeHBaOTFHcFNMN3NHZU5jekVCOEktS09KWHl5V2lzeVd3bXBZVmRUZz9ydGltZT1DSzA3SnZpdTEwZw
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6.7 Ruimtelijke Planning 

 
6.7.1 Vijf provinciebesturen, vijf ambitieuze beleidsplannen 

In sterk contrast met de zeer matige evolutie van het BRV op Vlaams niveau in 2019, zaten de 5 

provinciebesturen echter niet stil. Tijdens een gezamenlijk persmoment op 1 april, georganiseerd door 

de VVP, lichtten de 5 besturen hun startbeslissing toe om te starten met de opmaak van een Provinciaal 

Beleidsplan Ruimte. Met deze beslissing tonen de provinciebesturen hun engagement om een 

duurzaam en kwaliteitsvol ruimtelijk beleid te voeren met een bovenlokale aanpak gericht op 

samenwerking. Dit om de toekomstige uitdagingen op maat aan te pakken. 

 

Van links naar rechts: de gedeputeerden Sabien Lahaye-Battheu (W.Vl.), Luk Lemmens (Antw.), Ann Schevenels (Vl.Br.),  
Annemie Charlier (O.Vl.) en Inge Moors (Limb.) 

 

Beleidsplan provincie Antwerpen 

Begin 2019  keurde de provincieraad van Antwerpen een eerste versie van het Beleidsplan Ruimte 

(conceptnota) goed. Nadien volgde een publieke raadpleging waarbij diverse stakeholders betrokken 

werden: gemeentebesturen, burgers, … Op dit moment worden de reacties verwerkt en bepaalde zaken 

uitgekristalliseerd. Tegelijkertijd worden er ook voor de gemeentebesturen ‘ruimte-ateliers’ 

georganiseerd. Met deze informatie wordt er aan een voorontwerp van Beleidsplan geschreven. De 

mogelijke effecten van het Beleidsplan Ruimte worden momenteel ook getoetst door middel van een 

milieueffectenrapportage (MER). De kennisgevingsnota over de MER is klaar. Hierin leest men welke 

effecten de MER-experten gaan onderzoeken en hoe ze dat doen. Hierover loopt nog een publieke 

raadpleging tot 2 april 2020.  

Meer informatie vindt u op: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-ruimtelijke-

planning/beleidsplan-ruimte.html 

https://www.vlaamseprovincies.be/news/vlaamse-provinciebesturen-starten-met-opmaak-provinciaal-ruimtelijk-beleidsplan
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-ruimtelijke-planning/beleidsplan-ruimte.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-ruimtelijke-planning/beleidsplan-ruimte.html
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Beleidsplan provincie Limburg 

Op 20 maart 2019 nam de provincieraad van Limburg de officiële startbeslissing voor het Beleidsplan 

Ruimte Limburg. De provincieraad keurde ook de ‘focusnota’ goed als sluitstuk van de voorbereidende 

fase en als basis voor het vervolgproces. Op 7 november stelde de deputatie de ‘conceptnota’ vast, het 

eerste inhoudelijke document in de formele procedure. Van 21 november 2019 tot en met 21 januari 2020 

werd er een publieke raadpleging gehouden over de conceptnota. Tijdens die periode kon iedereen 

zijn/haar zienswijze op de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg kenbaar maken bij de provincie Limburg. 

In 2020 zal de provincie Limburg de beleidskaders uitwerken en de milieueffectbeoordeling (plan-MER) 

voorbereiden. Meer informatie vindt u op: http://www.limburg.be/beleidsplanruimte 

Beleidsplan provincie Oost-Vlaanderen ‘Maak Ruimte voor Oost Vlaanderen 2050’ 

De provincie Oost-Vlaanderen is ook volop bezig met de opmaak van het Ruimtelijk Beleidsplan. Op 30 

januari 2019 nam de provincieraad de officiële startbeslissing voor de opmaak ervan. Een eerste belangrijk 

moment volgde in het najaar van 2019. Dan legde het provinciebestuur het voorbereidend werk voor 

tijdens de raadpleging van de conceptnota. Elke Oost-Vlaming kon zijn suggesties meedelen. Deze input 

wordt momenteel verwerkt. Meer informatie vindt u op: https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-

leven/ruimtelijke-planning/beleidsinstrumenten/maak-ruimte-voor-oost-vlaanderen-2050.html 

Beleidsplan provincie Vlaams-Brabant 

Op 19 maart 2019 gaf de provincieraad het formele startschot om de procedure voor de verankering van 

het provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant op te starten. Deze beslissing kwam er nadat de 

provincieraad al in februari 2018 de ‘Kernnota’ goedkeurde, met daarin de krachtlijnen van het nieuwe 

provinciale ruimtelijk beleid voor de toekomst. De zogeheten ‘conceptnota’ – als eerste tussenstap in de 

formele procedure – zal dan ook grotendeels de ‘Kernnota’ van 2018 hernemen. Omdat de procedure van 

het beleidsplan heel participatief traject moet afleggen, werd er parallel al een actieprogramma 

opgemaakt, waarmee uitvoering zal gegeven worden aan de ruimtelijke principes uit het beleidsplan. Tot 

en met 14 februari 2020 kon men zijn opmerkingen op de conceptnota formuleren. Daarnaast werd er 

ook een kennisgevingsnota MER opgesteld (1 december 2019). Iedereen kan hier binnen de 60 dagen 

opmerkingen meegeven.  Meer informatie vindt u op: https://www.vlaamsbrabant.be/wonen-

milieu/wonen-en-ruimtelijke-ordening/structuurplan-uitvoeringsplannen/beleidsplan-ruimte-vlaams-

brabant/index.jsp 

 

http://www.limburg.be/beleidsplanruimte
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/ruimtelijke-planning/beleidsinstrumenten/maak-ruimte-voor-oost-vlaanderen-2050.html
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/ruimtelijke-planning/beleidsinstrumenten/maak-ruimte-voor-oost-vlaanderen-2050.html
https://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijke-ordening/structuurplan-uitvoeringsplannen/beleidsplan-ruimte-vlaams-brabant/index.jsp
https://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijke-ordening/structuurplan-uitvoeringsplannen/beleidsplan-ruimte-vlaams-brabant/index.jsp
https://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijke-ordening/structuurplan-uitvoeringsplannen/beleidsplan-ruimte-vlaams-brabant/index.jsp
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Beleidsplan provincie West-Vlaanderen 

Op 27 september 2018 nam de provincieraad van West-Vlaanderen de beslissing voor de opmaak van het 

Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen. Onder de noemer ‘De Plaatsbepalers’ werd er al een uitgebreid 

participatietraject met burgers, deskundigen en politici doorlopen. De input van dit traject vormt dan ook 

de basis vormen voor de opmaak van een conceptnota ruimte. De provincie West-Vlaanderen wil op basis 

van deze informatie een aantal voorstellen formuleren over het toekomstig ruimtelijk beleid in de 

provincie. Het is de bedoeling dat eind 2020 een conceptnota Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen in 

openbaar onderzoek kan gaan, samen met een kennisgevingsnota over de te onderzoeken milieu-

effecten. Meer informatie vindt u op: https://www.west-vlaanderen.be/ruimtelijke-planning/provinciaal-

ruimtelijk-structuurplan 

 

6.8 Landbouw  
 

6.8.1 Agriflanders 

Agriflanders is de grootste tweejaarlijkse Vlaamse land- en tuinbouwbeurs en ging afgelopen jaar door 

in Flanders Expo (Gent) van 10 t.e.m. 13 januari 2019. 69.597 bezoekers bezochten de beurs om kennis 

te maken met het mooiste wat de Vlaamse agro-industrie te bieden heeft. De 5 Vlaamse provincies 

waren vertegenwoordigd op een interprovinciale stand. Provincie Oost-Vlaanderen coördineerde de 

voorbereidingen.  

Interprovinciale stand  

Het hoofdthema van de interprovinciale stand stond in teken van de Week van de Korte Keten 2019, 

daarnaast werd er ook ruimte voorzien voor andere thema’s waarop de provincies inzetten. Verspreid 

over de stand werden er lichtboxen aangebracht waarop deze thema’s aan bod kwamen. De stand werd 

opgebouwd met 3 boogstructuren die dienden als eyecatcher.  

 

 

 

 

 

 

https://www.west-vlaanderen.be/ruimtelijke-planning/provinciaal-ruimtelijk-structuurplan
https://www.west-vlaanderen.be/ruimtelijke-planning/provinciaal-ruimtelijk-structuurplan
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Op de balie werd een computer geplaatst met een elektronisch invulformulier waarop de bezoeker zich 

kon inschrijven voor:  

➢ Info over de Week van de Korte Keten 

➢ Te verkrijgen brochures en publicaties 

➢ Nieuwsbrieven 

 

Geïnteresseerden werden aan de hand van een gadget aangemoedigd om zich in te schrijven.  

Persmoment  

 
 

 
Op zaterdag 12 januari om 11.30u werd op de interprovinciale stand van Agriflanders de campagne rond 

de nieuwe Week van de Korte Keten 2019 officieel gelanceerd en werd de vernieuwde aanpak 

voorgesteld. Dit persmoment was onderdeel van de officiële persrondgang op Agriflanders. Tijdens 

Agriflanders maakten de gedeputeerden voor Landbouw en Platteland bekend dat er ook dit jaar een 

Week van de Korte Keten georganiseerd wordt over heel Vlaanderen. “De provincies dragen de korte 

keten allemaal een warm hart toe”, sprak Leentje Grillaert, kersvers gedeputeerde voor Landbouw in 

Oost-Vlaanderen. “Naast onze eigen provinciale werking slaan we in 2019 de handen in elkaar voor de 

tweede editie van de Week van de Korte Keten.” Samen met VLAM, het Departement Landbouw en 

Visserij en het Steunpunt Korte Keten zetten de provincies de korte keten op de kaart van 4 tot en met 12 

mei 2019.  

Bron: Vilt, 13/01/2019   

Van links naar rechts: ere-gedeputeerde Alexander Vercamer, gedeputeerde Ludwig Caluwé, gedeputeerde Bart Naeyaert, 
gedeputeerde Leentje Grillaert, minister Joke Schauvliege en gedeputeerde Monique Swinnen  
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Evaluatie  

De keuze om de interprovinciale stand in te richten op basis van één welomlijnd thema werd ervaren als 

een succes. De aftrap van de Week van de Korte Keten 2019 gecombineerd met de lancering van de 

wedstrijd ‘Korte Keten Kop’, waarover hieronder meer, zorgde voor meer bewustwording en promotie. 

Vier dagen lang werd getracht zoveel mogelijk producenten, verenigingen, gemeenten, … te overtuigen 

om een activiteit (een proeverij, een blik achter de schermen, een opendeurdag, een streek- of 

boerenmarkt…) te organiseren en/of langs te komen op één van de inspiratiemomenten.  

 
6.8.2  Week van de Korte Keten 2019 

De Week van de Korte Keten – vier jaar geleden gestart in provincie West-Vlaanderen – werd voor de 
tweede keer door de Vlaamse provincies en partners uitgerold over heel Vlaanderen en ging door van 
4 mei tot en met 12 mei. Tijdens deze week vonden er tal van activiteiten plaats zoals opendeurdagen, 
bedrijfsbezoeken, workshops, professionele proeverijen enz. die de consumenten dichter bij de 
producent en zijn producten trachtten te brengen. Ook werd een interprovinciale aflevering ‘Tournée 
Provinciale’ in teken van de Week van de Korte Keten 2019 uitgezonden op de televisiezender 
PlattelandsTV.  
 
Korte Keten Kop  

Naast producenten die een actie wilden organiseren, gingen drie Vlaamse provincies op zoek naar een 

‘Korte Keten Kop’. Zo werd getracht een gezicht te geven aan de vaak nog weinig bekende korte 

ketenproducenten. Deze konden dan als korte ketenambassadeurs binnen een bepaalde provincie de 

mensen bewust maken van de voordelen van de korte keten en duurzame lokale voeding. In de provincies 

Antwerpen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant werden vijf topambassadeurs weerhouden door een 

vakkundige jury. De mensen konden vervolgens stemmen op hun favoriete korte ketenproducent. De 

winnaars konden uiteraard rekenen op een aantrekkelijke prijs. 
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Week van de Korte Keten 2020 

 
Ook volgend jaar zal de Week van de Korte Keten 

doorgaan. De Week van de Korte Keten 2020 die 

zal doorgaan van 6 tot en met 14 juni is alvast in 

volle voorbereiding. 

 

 

6.8.3  Aankondiging deelname Floraliën 2020  

Op de VVP-Beleidscommissie Landbouw en Platteland van 18 maart 

2019 werd afgesproken dat de vijf Vlaamse provincies in samenwerking 

met de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde 

(K.M.L.P.) zullen deelnemen aan Floraliën 2020. Floraliën 2020 vindt 

plaats van 1 mei tot 10 mei 2020 op de site van het ICC, de Floraliënhal 

en het Kuipke. Onder de naam ‘De Gentse Floraliën’ kunnen diverse 

kleinere of grotere initiatieven worden uitgewerkt of kan er worden 

deel genomen aan diverse projecten of evenementen. Alle gericht op 

de promotie van ‘de horticultuur’, bloemen, planten, groen. Inspelend 

op maatschappelijke tendensen, zich inbeddend in stedelijke of lokale 

contexten. Voor deze editie van de Floraliën willen de vijf Vlaamse 

provincies zich profileren op één gezamenlijke standruimte met ‘het Vlaams fietslandschap als paradijs’ 

in de kijker. 

 

6.9      Platteland  

 

6.9.1   Voorbereiding GLB post 2020 

Op 1 juni 2018 presenteerde de Europese Commissie haar wetgevende voorstellen rond het GLB voor 

de periode 2021-2027. Hierin wordt het Europese kader voor het toekomstige GLB gemoderniseerd om 

het af te stemmen op de prioriteiten van de Commissie en op de SDG’s. De VVP is van meet af aan 

betrokken bij de voorbereidingen van het programma.  

Vanaf de nieuwe financieringsperiode 2021-2027 zal gewerkt worden met slechts 1 overkoepelend GLB-

strategisch plan voor Pijler 1 (directe steun en maatregelen) en Pijler 2 (plattelandsontwikkeling) 

vertrekkende vanuit 9 specifieke doelstellingen: 
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• SpD 1: steun bieden voor een leefbaar landbouwinkomen en veerkracht in de hele Unie om 

voedselzekerheid te vergroten; 

• SpD 2: het concurrentievermogen en de marktgerichtheid vergroten, onder meer door te 

focussen op onderzoek, technologie en digitalisering; 

• SpD 3: de positie van de landbouwers in de waardeketen verbeteren; 

• SpD 4: bijdragen tot matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering en tot duurzame 

energie; 

• SpD 5: duurzame ontwikkeling en efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen zoals water, 

bodem en lucht bevorderen; 

• SpD 6: bijdragen tot de bescherming van biodiversiteit, versterken van ecosysteemdiensten en 

in stand houden van habitats en landschappen; 

• SpD 7: jonge landbouwers aantrekken en bedrijfsontwikkeling vergemakkelijken in plattelands-

gebieden; 

• SpD 8: de werkgelegenheid, groei, sociale inclusie en lokale ontwikkeling in plattelandsgebieden 

bevorderen, met inbegrip van bio-economie en duurzame bosbouw; 

• SpD 9: de EU-landbouw beter doen inspelen op de maatschappelijke verwachtingen inzake 

voedsel en gezondheid, onder meer wat betreft veilig, voedzaam en duurzaam voedsel, 

verspilling en dierenwelzijn. 

 
De opmaak van dit plan vergt een intensieve voorbereiding met de VVP als vaste partner. Voor Pijler 2 

werden reeds voorafgaand twee publieke bevragingen georganiseerd in februari 2018 door het 

Departement.  

Het strategisch plan bestaat uit definities en voorwaarden, een nodenanalyse, interventiestrategie (set 

van resultaatindicatoren per specifieke doelstelling gekoppeld aan de nodenanalyse, interventies en 

consistentie van de interventies over de doelstellingen), de gemeenschappelijke elementen van 

verschillende interventies, interventies (beschrijving van de interventies, planning van output en unit 

amount en de financiële allocatie), doelstellingen en financiële plannen, tabel met de geplande mijlpalen, 

beheer en coördinatie, elementen die modernisatie van GLB verzekeren en bijlagen. 

Zo werd de VVP samen met andere belanghebbenden in juli 2018 uitgenodigd om deel te nemen aan de 

klankbordgroep met als doel het Departement op regelmatige tijdsstippen en over verschillende thema’s 

te adviseren bij de opmaak van het Strategisch GLB-plan 2021-2027.  
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Het Departement stelde vervolgens een nodenanalyse op met daarin horizontale en specifieke 

doelstellingen opgenomen. Deze nodenanalyse resulteerde in een krachtlijnnota met daarin alle noden 

die prioritair aangepakt dienen te worden met het nieuwe GLB. De VVP analyseerde deze nota en 

reageerde ambtelijk op basis van de volgende conclusies: 

1. De nodenanalyse schetst op voldoende wijze de noden en vormt zeker een goede basis voor de 

toekomstige Vlaamse strategie voor het GLB. De noden van het Vlaamse platteland zijn weliswaar 

vermeld, maar op een versnipperde manier en eerder vanuit een sectorale invalshoek (land- en 

tuinbouw op dat Vlaamse platteland).  

2. De provincies stellen voor de twee hoofdthema’s van het platteland (open ruimte en een sterk 

dorpenbeleid) naar voor te schuiven die zich dan laten vertalen over meerdere doelstellingen van 

de nodenanalyse. 

3. Ten slotte is er het voorstel, gezien onze rol als medefinancierder (PDPO), om mee het 

penhouderschap op te nemen m.b.t. de uitwerking van het nieuwe GLB post 2020. 

Deze reactie werd bezorgd aan het Departement Landbouw en Visserij en politiek bekrachtigd door een 

politiek schrijven ondertekend door de voorzitter van de Beleidscommissie Platteland en Landbouw en 

tevens eerste gedeputeerde Inge Moors en Raymond Van Loock (directeur Vereniging van de Vlaamse 

Provincies) gericht aan secretaris-generaal Patricia De Clercq. Op 23 januari 2019 werd een VVP-delegatie 

onder leiding van gedeputeerde Inge Moors ontvangen door secretaris-generaal Patricia De Clercq en 

werd het VVP-verzoek tot medepenhouderschap van het nieuwe GLB-plan ingewilligd. 

Deze actie resulteerde in een VVP-deelname aan de Werkgroep Platteland. Deze werkgroep, bestaande 

uit het Departement, VLM en de VVP, heeft als doelstelling op basis van de input uit de klankbordgroep, 

krachtlijnen, nodenanalyse en een publieke bevraging de plattelandsinterventies (samenwerking 

(LEADER), investeringen) voor het GLB-strategisch plan 2021-2027 ambtelijk voor te bereiden. Deze 

interventies werden op EU-niveau vastgelegd.  

 

 

 

 



 

    48 / 52 

 

Hieronder een overzicht van het afgelegd traject:  

 

 

De voorstellen tot interventies werden inmiddels ingediend en binnen het Departement gestroomlijnd. 

Vervolgens werd er vanuit het Departement teruggekoppeld naar de kabinetten van de bevoegde 

ministers. De strategische-GLB nota 2021-2027 dient eind 2020 ingediend te worden bij DG AGRI om vanaf 

januari 2022 van start te kunnen gaan.  

De VVP blijft zich als constructieve partner opstellen en staat open voor elke vorm van dialoog in de 

toekomst.  
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6.10 Data en Analyse van de Vlaamse provincies 

 
De teams / steunpunten Data & Analyse (D&A) van de 

Vlaamse provincies bieden cijfermatige beleidsondersteuning 

aan provinciale en lokale besturen en andere organisaties. Zij 

kunnen bij D&A terecht met al hun vragen naar 

cijfermateriaal, (omgevings)analyses en interpretatie van 

gegevens. Data & Analyse biedt zoveel mogelijk fijnmazig 

gegevens aan, die waar mogelijk op maat worden verwerkt.  

De teams werken samen in een interprovinciaal verband  om 

de provinciale werkingen D&A te faciliteren en te 

ondersteunen. Het belangrijkste instrument van de 

interprovinciale D&A werking is de online databank 

provincies.incijfers.be (PinC).  

In 2019 werkten de teams Data & Analyse van de Vlaamse provincies verder aan de optimalisatie van 

interprovinciale databank Provincies.incijfers.be. Net zoals in 2018 werd ook in 2019 het data-aanbod 

sterk uitgebreid, onder andere voor de thema’s  klimaat en landbouw. Daarnaast werden projecten 

opgestart met natuur en economie/POM. 

Er werden ook verschillende producten afgeleverd binnen PinC waaronder: 

• het rapport Klimaat, dat veel aandacht kreeg in de nationale pers 

• een update van de feitenfiche Detailhandel 

• een eigen ontworpen wijkniveau 

• een dashboardtegel Landbouw 

• de publicatie van de huurmarkt cijfers (kadaster) 

• de publicatie van ‘Energieprestatie en Binnenklimaat' (EPB) data op het niveau statistische sector 

• een gevoelige uitbreiding van de beschikbare datasets op statistisch sectorniveau 

 

Er werd  aan technische verbetering gewerkt: 

• Via een wederzijdse connector is er nu een geautomatiseerde data-uitwisseling met het Centrum 

voor Kankeropsporing.  

• De gemeentefusies van 2018 werden onmiddellijk meegenomen binnen PinC.  

• De bestaande rapporten in PinC werden geharmoniseerd.  
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• De werkgroep kwaliteit werd opgericht, die werkte aan een eerste reeks van kwaliteitsthema’s 

waaronder het sjabloon metadatafiche en projectfiche voor samenwerking met interprovinciale 

inhoudelijke werkgroepen. 

Tenslotte heeft D&A ook in 2019 een rol opgenomen in een groter overkoepelend kader: 

• binnen het Vlaams Netwerk Statistiek Vlaanderen waartoe de Vlaamse provincies van rechtswege 

behoren 

• als belangrijkste dataleverancier aan de centrumsteden die via een connector  steeds meer data 

rechtstreeks binnentrekken uit onze databank 

• door deel te nemen aan activiteiten, studiedagen, werkgroepen,… zoals de AIV trefdag, de GIS-

werkgroep VVSG, de studiedag van de Vlaamse Statistische Autoriteit 

 

6.11 Provinciaal Flankerend Onderwijsbeleid (PFOB) 

 

Het Provinciaal Flankerend Onderwijsbeleid (PFOB) zet o.a. in op het bevorderen van gekwalificeerde 

uitstroom, het optimaliseren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en het versterken van 

onderwijsontwikkeling.  Daarvoor wordt goed samengewerkt met het departement Onderwijs en de 

centrumsteden én richten we ons complementair op de versterking van de niet-centrumsteden en 

gemeenten. In de schoot van de commissie PFOB is er daartoe in 2019 een ‘lerend netwerk 

ondersteuning lokale besturen FOB’ opgestart. Naast het opmaken van een gemeentefoto (cijferrapport 

dat relevante onderwijscijfers per gemeente samenbrengt) wordt er werk gemaakt van 

ervaringsuitwisseling en krijgen vormingsinitiatieven er gestalte. 

 

Het PFOB vertrekt vanuit een netoverstijgende, transversale en sectoroverschrijdende aanpak en streeft 

naar een regio-dekkend aanbod.  Er wordt in de aanpak voortdurend geschakeld tussen de rol als 

bruggenbouwer en deze van motor van initiatieven.  

In 2019 werd dit concreet gemaakt door de afstemming over bijvoorbeeld de overlegfora duaal leren, de 

wisselwerking met de netwerken Samen tegen Schooluitval, de opstart van NAFT, …  

Er wordt vertrokken vanuit een sterk geloof in partnerschappen en steeds gezocht naar kansen tot 

samenwerking/synergie teneinde de aanwezige expertise zo efficiënt en effectief mogelijk aan te 

wenden en ter beschikking te stellen van alle partners.  
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6.12 Ronde Tafel Arbeidszorg 

 
De VVP en de 5 provincies en 2 provinciale steunpunten waren de drijvende kracht achter de Ronde 

Tafel arbeidszorg, ook in 2019, wat cruciaal was in het kader van de Vlaamse en federale verkiezingen. 

Voor deze verkiezingen stelde de Ronde Tafel Arbeidszorg een Vlaams en federaal memorandum op dat 

aan diverse stakeholders werd voorgesteld. Mede door het pleidooi van de Ronde Tafel, werd nipt voor 

de verkiezingen door Minister Jo Vandeurzen een MMPP statuut goedgekeurd die bescherming moet 

bieden aan de arbeidszorgmedewerkers met een RVA uitkering. 

Arbeidszorg is het overlegplatform van de Vlaamse provinciebesturen en de federaties van sectoren die 

de arbeidszorg organiseren. 

In 2019 werden door het platform ‘Arbeidszorg’ twee memoranda uitgewerkt. 

• Enerzijds een memorandum gericht naar de nieuwe Vlaamse regering waarin enkele zorgpunten 

werden aangekaart in het kader van de toepassing van het decreet ‘werk- en zorgtrajecten’ of 

kortweg W² decreet; 

• Anderzijds een memorandum gericht naar het federale niveau m.b.t. het statuut van de 

arbeidszorgmedewerkers die doorgaans leven van een uitkering, waarvoor de nodige aandacht 

wordt gevraagd. Daarbij wordt de aandacht gefocust op een viertal knelpunten en worden er 

respectievelijk de nodige oplossingen aangereikt. Daarbij wordt telkens aangegeven hoe de 

experten (werknemers, werkgevers, gebruikers, academici) hierover denken en wat hun 

standpunten zijn. 

In 2019 had er een wissel van het voorzitterschap van de Ronde Tafel plaats. Provinciegouverneur 

Lodewijk De Witte gaf de voorzittershamer door aan de heer Fons Leroy. 

Voor meer info over de werking aangaande Arbeidszorg: https://www.arbeidszorg.be/ 

 

 

https://www.arbeidszorg.be/
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   Bedankt 

voor 

het vertrouwen! 
 

 

 

 

 

 

 


